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“Quando não 
somos capazes de 
entender alguma 
coisa, procuramos 
desvalorizá-las com 
críticas. Um meio ideal  
de facilitar nossa tarefa”.
Sigmund Freud (1856/1939)
Criador da psicanálise
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O presidente Jair Bol-
sonaro reconheceu 
ontem (16) que o 

preço dos combustíveis está 
alto no Brasil, e que a quebra 
do monopólio da Petrobras é 
uma das formas de diminuir 
o valor para o consumidor.

“Lá na refi naria o preço 
está lá embaixo, fi ca alto 
[para o consumidor] por 
causa de impostos estadu-
ais, ICMS basicamente, e, 
depois, o monopólio existe 
na questão da distribuição 
e nós estamos buscando 
quebrar esse monopólio 
para diminuir o preço. Só 

Combustíveis: para Bolsonaro 
quebra de monopólio pode 
reduzir custos nos postos

com a concorrência ele pode 
diminuir”, disse ao deixar o 
Ministério da Infraestrutura, 
após reunião, em Brasília.

A Petrobras possui o mono-
pólio do refi no de combustí-
veis no Brasil e, apesar de não 
ter o monopólio também da 
venda e distribuição, é líder 
nesse mercado. De acordo 
com Bolsonaro, a equipe 
econômica tem trabalhado 
buscando soluções para o 
barateamento dessa energia, 
com o estímulo aos investi-
mentos no setor. “Estamos 
fazendo o possível para bara-
tear o preço do combustível, 

reconhecemos que está alto 
no Brasil”, afi rmou o presi-
dente da República.

“Preço médio do diesel na 
refi naria [é de] R$ 2,26, e 
aí tem impostos estaduais, 
municipais também, custo da 
logística, da distribuição, tem 
o lucro do posto”, afi rmou. So-
bre o etanol, Bolsonaro disse 
que a proposta é autorizar a 
venda direta das usinas até 
aos postos de combustível.

“Tem caminhões de trans-
porte que andam 400 km para 
entregar etanol a 1 km da 
usina, isso é um absurdo. Tem 
gente que é contra porque há 

A equipe econômica busca soluções para o barateamento dessa energia,

com o estímulo aos investimentos no setor.

interesses de grupos econômi-
cos. Não é fácil buscar solução 
para tudo, mas estamos fazen-

do o possível. [Com] um pouco 
de colaboração por parte de 
outros setores da sociedade, 

em especial o político, dá 
para resolver esse assunto”, 
fi nalizou (ABr).

Uma empresa japonesa está 
realizando voos de teste de um 
drone capaz de transportar car-
gas pesadas. A SkyDrive, com 
base em Tóquio, é a responsável 
pelo desenvolvimento do dro-
ne, capaz de carregar pacotes 
de até 30 quilos. A aeronave 
também é capaz de descarregar 
sem ter que pousar, utilizando 
um sistema de cabos.

Representantes da empresa 
estão esperançosos de que o 
drone, de grande envergadura, 
seja utilizado para transportar 
itens até áreas que não são 

acessíveis de carro, como su-
bidas íngremes de montanhas. 
Os testes são sendo utilizado 
para transportar materiais de 
construção.

Outros drones de grande porte 
são capazes de transportar car-
gas que pesam alguns quilos, mas 
a empresa afi rma que o seu equi-
pamento é capaz de transportar 
uma carga ainda mais pesada 
em razão da sua “tecnologia de 
controle”. O objetivo fi nal da 
empresa é que o drone seja capaz 
de sustentar uma carga de até 
100 quilos (NHK/ABr).

O objetivo é que o drone seja capaz de sustentar

uma carga de até 100 quilos.

O consumidor precisa fi car 
atento aos gastos neste perí-
odo para não comprometer o 
orçamento, principalmente se 
já estiver endividado. Uma pes-
quisa realizada pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
e pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) em 
27 capitais, mostra que cresceu 
de 28% para 33% o número de 
brasileiros que possui intenção 
de presentear no Natal, mesmo 
com contas em atraso. Destes, 
66% estão com restrição em 
seus CPFs.

O levantamento também 
aponta que 15% dos entre-
vistados admitem ter fi cado 
com o nome sujo em razão das 
compras feitas no Natal de 2018. 
Dentre estes, 9% continuam 
negativados e 7% conseguiram 
limpar o nome. Em média, o 
valor das dívidas é de R$ 847,17. 
Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, o 

O desejo de consumir já faz parte dos hábitos de consumo do 

brasileiro nas festas de fi m de ano.

Após a vitória avassaladora 
de Boris Johnson nas eleições 
legislativas de 12 de dezembro, 
o governo do Reino Unido 
anunciou ontem (16) que 
retomará na próxima sexta 
(20) a tramitação do Brexit no 
Parlamento.

“Iniciaremos o processo an-
tes do Natal, como prometido”, 
disse um porta-voz do primei-
ro-ministro. A aprovação do 
acordo, agora dada como certa, 
deve acontecer antes da data 

marcada para a saída do país da 
União Europeia, 31 de janeiro 
de 2020.

O acordo de Johnson man-
tém o Reino Unido sob regras 
europeias até o fi m de 2020, 
com possibilidade de pror-
rogação desse prazo para 
eventuais ajustes. Após a 
transição, a ilha da Grã-Bre-
tanha sairá da UE e da união 
aduaneira, mas a Irlanda do 
Norte terá uma espécie de 
status duplo (ANSA).

Bandeiras do Reino Unido e da União Europeia do lado de fora 

do Parlamento britânico.
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O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, disse ontem 
(16) que acredita que está des-
cartada uma greve nacional de 
caminhoneiros, como ocorreu 
em maio de 2018. “Consegui-
mos estabelecer o diálogo, 
eles sabem que têm as portas 
abertas e a cada dia construí-
mos uma solução nova”, disse, 
ao lado do presidente Jair 
Bolsonaro, após reunião no 
Ministério da Infraestrutura, 
em Brasília.

De acordo com o ministro, o 
governo tem mantido um exce-
lente diálogo com a maioria da 
categoria e já realizou, neste 
ano, seis encontros do Fórum 
Permanente para o Transporte 
Rodoviário De Carga. Entre as 
ações já desenvolvidas para 

Cena da greve dos caminhoneiros em maio de 2018.

Thomaz Silva/ABr

54% das MPIs consideram

que a crise econômica

está mais fraca.
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Risco Brasil
O ministro-chefe da Secretaria-

-Geral, Jorge de Oliveira Francisco, 
comemorou a redução do risco país. 
“Risco Brasil chegou a 100 pontos, 
o menor desde 2012. Na última 
semana também tivemos a máxima 
histórica da Bolsa, que fechou acima 
de 112 mil pontos. Esses números 
mostram que o Brasil tem se torna-
do um país cada vez mais propício 
para a geração de empregos e o 
investimento”, escreveu.

O índice de satisfação das 
micro e pequenas indústrias 
(MPIs) do estado de São Paulo 
atingiu 118 pontos em novembro 
(ante 110 pontos em outubro), 
de acordo com o Indicador de 
Atividade da Micro e Pequena 
Indústria, encomendado pelo 
Sindicato da Micro e Pequena 
Indústria (Simpi) ao Instituto 
Datafolha. O índice é baseado 
na avaliação da empresa, fatu-
ramento e margem de lucro e 
varia de 0 a 200.

A pesquisa mostrou que 
o faturamento está em 111 
pontos (no mês anterior eram 

Um terço dos que pretendem comprar 
no Natal possui contas em atraso

consumidores que pretendem 
comprar presentes no Natal 
admitem gastar mais do que 
podem, percentual que chega 
a 32% entre as mulheres e 28% 
nas classes C e D. Esse número 
representa um aumento de 7 
pontos percentuais em relação 
ao ano passado, que era de 19%.

Além disso, a pesquisa aponta 
que 8% dos entrevistados irão 
negligenciar compromissos 
fi nanceiros assumidos anterior-
mente para realizar compras 
típicas deste período. Por 
outro lado, 85% não deixarão 
de pagar alguma conta para 
adquirir presentes. A pesquisa 
ainda indica que uma peque-
na parte dos consumidores 
também agirá de maneira não 
recomendável: 7% deixarão de 
pagar alguma conta para reali-
zar a festa de Natal, enquanto 
6% não quitarão contas para 
comemorar o Réveillon (AI/
CNDL/SPCBrasil).

consumo exagerado e descon-
trolado pode fazer com que o 
consumidor enfrente problemas 
no próximo ano. “Fazer uma 
lista prévia do que se deseja e 
pesquisar preços são as atitudes 
mais indicadas para não extra-

polar as fi nanças”, orienta.
O desejo de consumir, que já 

faz parte dos hábitos de con-
sumo do brasileiro nas festas 
de fi m de ano, traz um sinal 
de alerta. Os dados revelam 
que três em cada dez (26%) 

Tramitação do Brexit será 
retomada na sexta-feira

Japão testa drone para 
cargas pesadas

Governo descarta 
greve nacional

de caminhoneiros

Melhora o índice de 
satisfação de micro

e pequena indústrias
101) e a margem de lucro está 
em 108 (contra 98 pontos no 
mês anterior). A avaliação da 
empresa chegou a 134 pontos 
em novembro (em outubro fi cou 
em 132 pontos). No sentido con-
trário, o índice de investimento 
das micro e pequenas indústrias 
paulistas registrou queda de 14 
pontos em novembro, ao passar 
de 38 para 24. 

“Este bom resultado não 
se refl etiu nos demais indi-
cadores, como o índice de 
investimentos. Precisamos de 
um crescimento econômico 
para que as micro e pequenas 
indústrias possam melhorar em 
todos os indicadores”, disse o 
presidente do Simpi, Joseph 
Couri. No capital de giro, a 
porcentagem de empresas que 
têm exatamente o que precisa 
se manteve em 48%, mesmo 
número do mês anterior. 

De acordo com a pesquisa, 
54% das MPIs consideram que a 
crise econômica está mais fraca e 
afeta um pouco os negócios, mas 
acreditam que a economia deve 
voltar a crescer nos próximos 
meses. Já os que acreditam que 
a crise ainda é forte, afeta muito 
os negócios e não dá para prever 
quando a economia voltará a 
crescer totalizam 42% (ABr).

a melhoria das condições de 
trabalho e renda da categoria, 
o ministro Tarcísio citou a dimi-
nuição da multa por excesso de 
peso e a obrigação de conces-
sionárias construírem pontos de 
parada e descanso em rodovias. 

Também estão sendo prepa-
rados sistema de documentação 
de transporte eletrônico e uma 
resolução que trata do código 
identifi cador da operação de 
transporte. “Ele vai simplifi car 
muito a vida do caminhoneiro, 
diminuir tempo de parada em 
posto fi scal, permitir agenda-
mento portuário automático, 
diminuir a necessidade de ter 
atravessador na ponta, isso 
aumenta a renda”, explicou, ao 
informar que nesta semana será 
lançado o projeto Roda Bem 
Caminhoneiro de estímulo ao 
cooperativismo da categoria.

De acordo com o ministro das 
Infraestrutura, para o ano que 
vem há “possibilidades muito 
concretas” da realização das con-
cessões da Ferrovia de Integração 
Oeste Leste (Fiol) e da Ferrogrão. 
“Muito em breve teremos boas 
notícias para dar para a população 
dos três estados, Piauí, Pernam-
buco e Ceará, de uma solução 
para aquela obra” (ABr).

As pesquisas no setor de petróleo 
e gás do Brasil ganharam um reforço 
ontem (16). O Serviço Geológico do 
Brasil, a Petrobras e a ANP assina-
ram um contrato de cooperação para 
a execução de projetos de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação. A 
intenção é impulsionar pesquisas 
inovadoras no setor e ampliar o 
conhecimento geológico das bacias 
sedimentares brasileiras. Os projetos 
incluem a revitalização do Museu 

de Ciências da Terra e dos seus 
laboratórios; a construção da Rede 
SGB de PD&I com Rochas e Fluidos 
de Bacias Petrolíferas, composta por 
três litotecas (reserva e exposição de 
coleções de rochas), uma no Rio de 
Janeiro, outra na Bahia e a terceira 
no Amazonas. Prevê ainda a revitali-
zação do Centro de Referências em 
Geociências, no Parque Tecnológico 
da UFRJ, com laboratórios de alto 
desempenho (ABr).

Parceria prevê R$ 220 milhões
para pesquisas na área de petróleo e gás
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OPINIÃO
Como as carreiras 

tradicionais 
auxiliam empresas 

de tecnologia

O avanço tecnológico fez 

surgir um importante 

debate em torno do 

futuro do mercado de 

trabalho

Da previsão mais alarmis-
ta (substituição com-
pleta da força humana 

por robôs) até a mais tradi-
cional (capacitação completa 
de todos os profi ssionais), os 
especialistas concordam em 
um ponto: as profi ssões estão 
em constante transformação. 
Enquanto algumas carreiras 
enfrentam difi culdades para se 
adaptarem a estas mudanças, 
outras são criadas para aten-
derem novas demandas. 

Entretanto, diferentemente 
do que muitos pensam, elas 
podem coexistir e até trabalhar 
juntas para potencializar negó-
cios digitais. É uma situação 
exemplifi cada pelas estatísti-
cas. O relatório Futuro do Tra-
balho, realizado pelo Fórum 
Econômico Mundial, estima 
que 65% das crianças que estão 
no primário devem trabalhar 
em empregos que ainda não 
existem, por exemplo. 

Já um levantamento realiza-
do pelo portal Vagas.com indi-
ca que seis em cada dez jovens 
brasileiros ainda preferem 
trabalhar em carreiras mais 
tradicionais e consolidadas, 
como advogados e médicos 
-- isto é, preferem uma pos-
sível estabilidade ao invés de 
se aventurar em áreas pouco 
conhecidas. 

Os dados reforçam que o 
surgimento de novas profi s-
sões por meio da tecnologia 
não implica necessariamente 
na extinção de outras que não 
possuem apelo tecnológico. É 
claro que algumas carreiras 
são totalmente remodeladas, 
alterando seu escopo e suas 
funções -- mas isso trata-se de 
adaptação aos novos tempos. 

O segredo, portanto, é saber 
trabalhar com essas diferentes 
visões dentro do ambiente cor-
porativo, extraindo o que cada 
uma tem a oferecer de melhor 
para o sucesso da empresa e 
promovendo uma integração 
ainda maior entre todos os co-
laboradores. Hoje, há um mo-
vimento dentro das empresas 

de tecnologia e startups para 
aglutinar os conhecimentos 
das profi ssões mais técnicas, 
como os desenvolvedores, com 
profi ssionais de outras áreas. 

Dessa forma, consegue-se 
uma visão mais ampla de todos 
os pontos que envolvem a cria-
ção de um produto ou serviço. 
Um médico, por exemplo, pode 
atuar como consultor para 
oferecer uma visão mais hu-
manizada em todo o processo, 
colocando o futuro cliente no 
centro das atenções. Advoga-
dos oferecem contrapontos 
essenciais no desenvolvimento 
do negócio. Já bibliotecários 
são excelentes profi ssionais 
para realizar a curadoria de 
todas as informações. 

Evidentemente que para 
esta estrutura ter sucesso, é 
necessário que a organização 
esteja pronta para conseguir 
atender e reunir essas diferen-
tes visões. Algumas medidas 
são essenciais para isso, como 
manter um fl uxo de comuni-
cação transparente e de mão 
dupla entre colaboradores e 
diretoria, possibilidade de par-
ticipação na tomada de decisão 
do negócio e integração entre 
as diferentes áreas desde o 
planejamento até a conclusão 
do produto ou serviço. 

Em suma: é algo que deve 
fazer parte da cultura da 
companhia, atingindo todos 
os colaboradores. É inegável 
que a tecnologia está cada 
vez mais presente em nossas 
vidas, impactando diferentes 
setores da sociedade. As pro-
fi ssões do futuro realmente 
são realidade em muitos casos. 
Alguém imaginava trabalhar 
como cientista de dados há 
trinta anos? 

Mas essa é apenas um lado 
da mesmo moeda. Afi nal, as 
profi ssões mais tradicionais 
sempre continuarão existindo, 
seja com uma roupagem mais 
antiga ou moderna. Empre-
endedores que conseguirem 
enxergar essa importância 
no dia a dia de seu negócio 
certamente estarão um passo 
à frente de seus concorrentes. 

(*) - É CEO e cofundador da Semantix, 
empresa especializada em Big Data, 

Inteligência Artifi cial, Internet das 
Coisas e Análise de dados (http://

semantix.com.br/).

Leonardo Santos (*)
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News@TI
Aceleradora pernambucana investirá até 100 mil 
reais em startups

@ Centro Universitário Maurício de Nassau Recife, Overdrives, 
está com inscrições abertas para o 3º Batch de Aceleração. As 

startups interessadas em participar da seleção terão até o dia 12 
de janeiro para submeter os seus projetos no site www.overdrives.
com.br. O programa de aceleração da Overdrives tem como obje-
tivo atrair startups com potencial de sucesso e auxiliá-las em seus 
desenvolvimentos. As startups terão um aporte fi nanceiro de até 
100 mil reais, com um retorno de até 14% em ações para o Centro 
de Inovação.

Brused aposta na compra de usados diante de 
novos smartphones lançados  

@ Não importa a marca, de Apple a Samsung, todos os anos, o mer-
cado de smartphones lança aparelhos cada vez mais sofi sticados, 

com sistemas operacionais invejáveis e câmeras que deixam seus 
fi éis clientes boquiabertos. Ansiosos pela compra dos lançamentos 
do ano, como o iPhone 11 ou Note 10, por exemplo, muitos usuários 
acabam não sabendo o que fazer com o telefone antigo, deixando-o 
de lado. Pensando nisso, uma prática que tem se tornado popular é 
a venda deste aparelho. Presente em empresas de telefonia ou do 
setor de varejo, muitas companhias viram na compra e venda de 
celulares uma ótima oportunidade de negócio. Nesse contexto, a 
Brused, plataforma de compra e venda de celulares usados, pode 
ser uma opção rentável. No mercado desde 2013, mensalmente a 
empresa realiza mais de 1.000 transações, ajudando brasileiros a 
venderem seus aparelhos por um ótimo custo/benefício. De acordo 
com Bruno Fuschi, CEO da Brused, essa é uma prática que só tende 
a crescer. “O mercado de smartphones é gigantesco, de modo que 
novos aparelhos são lançados frequentemente. Com a venda do te-
lefone antigo, além de se desfazer de um smartphone que não terá 
mais utilidade, os nossos clientes conseguem um bom valor para a 
compra do lançamento”, destaca o executivo.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Seis motivos para entender 
que a inovação tecnológica 

não é coisa do futuro
Georgia Roncon (*)

É difícil imaginar a dinâmica de empre-
endimentos, de todos os portes, não 
ser afetada por essa modernização. 

E, por isso, fi ca a refl exão: qual a relação 
do seu negócio com as tecnologias? O 
assunto recebe cada dia mais destaque no 
mundo dos negócios, e empresas de todos 
os tipos e tamanhos têm investido pesado 
nessa estratégia.

Separei algumas dicas com novidades 
e os seis principais motivos que mostram 
o porquê pequenas e médias empresas 
deveriam investir em tecnologia.

1. Agilidade nos processos

Os avanços tecnológicos modifi caram 
bastante a forma de atuação das empresas. 
No cenário atual, boa parte das atividades 
são realizadas pelas máquinas, sobretudo 
aquelas repetitivas. Hoje, esses equipamen-
tos vêm adquirindo inclusive a capacidade 
de raciocinar.

O uso de softwares modernos simplifi ca 
e agrega velocidade em todos os setores 
— o que levaria horas ou dias para se 
executar manualmente, essas ferramentas 
conseguem resolver em poucos minutos. 
E isso é benéfi co tanto para grandes em-
preendimentos quanto os de pequeno e 
médio porte.

2. Redução dos custos 

A implementação de tecnologias não é 
um processo simples, e depende de um 
investimento inicial que pode ser consi-
derado caro por muitos empreendedores. 
No entanto, se analisarmos os resultados 
a longo prazo, a redução dos custos opera-
cionais são bem evidentes e demonstram 
a efi ciência da estratégia.

Ao automatizar tarefas, o gestor tem 
maior controle dos dados que são gerados 
na rotina empresarial e, consequente-
mente, uma melhor percepção daquilo 
que funciona bem, dos pontos fracos que 
necessitam de aprimoramento.

Dessa forma, ele consegue identifi car 
gargalos com mais facilidade e distribuir 
corretamente os recursos. Além disso, o 
auxílio da tecnologia reduz signifi cativa-
mente os prejuízos causados por erros, 
pois eles passam a acontecer com menos 
frequência, e isso evita o retrabalho e des-
perdício de recursos.

Ademais, a automatização contribui para 
o melhor aproveitamento das equipes, que 
são liberadas dos trabalhos repetitivos e 
passam a desempenhar papéis estratégicos 
na organização.

 
3. Melhoria no controle de qualidade

O investimento em um bom software 
aumenta a capacidade de registro, orga-
nização e gerenciamento de dados sobre 
tudo o que se passa na empresa, inclusive 
dos históricos de relacionamentos com os 
seus clientes.

Com esse domínio, o controle sobre todas 
as operações e também sobre a qualidade 
dos seus produtos ou serviços é muito mais 
efetivo. Além de tornar os procedimentos 
mais ágeis, o uso de ferramentas moder-
nas auxilia na manutenção de um padrão 
sempre elevado.

4. Atração e fi delização de clientes

Outro aspecto positivo da implementa-
ção de novas tecnologias é a otimização 

do relacionamento com os clientes. Em 
primeiro lugar, graças aos recursos das 
mídias sociais, as empresas conseguem 
estabelecer uma interação mais próxima 
com o público, o que representa uma ex-
celente estratégia para gerar engajamento.

Para as etapas de atendimento, a Inte-
ligência Artifi cial aprimora cada vez mais 
o tempo e a qualidade nas respostas aos 
consumidores, os chatbots.

A medida em que as tecnologias se 
tornam parte do funcionamento das em-
presas, inclusive as de pequeno e médio 
porte, o que se obtém é o aumento da 
sua capacidade de personalização, e não 
restam dúvidas de que clientes satisfeitos 
estão mais propensos à fi delização.

5. Engajamento e motivação dos cola-

boradores

A gestão de talentos é sempre um grande 
desafi o para os empreendedores. Se você 
não oferece um ambiente de trabalho 
agradável, com as ferramentas necessárias 
para que os funcionários rendam mais, e 
uma gestão que os faça sentir valorizados, 
difi cilmente vá conseguir manter a moti-
vação do time.

Lembre-se de que profi ssionais enga-
jados com a cultura da empresa e com 
os valores que ela gera no mercado são 
mais produtivos. E o uso das tecnologias 
é importante para se atingir esse objetivo 
— eles fi cam, por exemplo, menos presos 
aos trabalhos repetitivos e sentem-se mais 
úteis.

6. Melhoria na comunicação

Uma das questões que colocam em xeque 
o desempenho de qualquer empreendi-
mento é a falha na comunicação. Isso pode 
trazer desde problemas de desempenho 
até erros mais graves, que comprometam 
a imagem da marca.

Se funcionários e gestores não “falam a 
mesma língua”, se há ruídos na troca de 
mensagens, fi ca bem difícil manter um 
alinhamento de ideias, para fazer com que 
cada envolvido entenda o seu papel para 
o alcance das metas.

Por essa razão, é fundamental investir 
na comunicação interna do ambiente de 

GAEA Consulting

trabalho. Hoje, há uma infi nidade de recur-
sos que facilitam os diálogos do dia a dia. 
Dentre eles, podemos destacar os softwares 
de gestão, que reúnem informações de 
todos os setores em uma única plataforma 
e ainda permitem o acesso remoto pelos 
envolvidos.

Nesse contexto, os sistemas de telefonia 
IP possibilitam o recebimento de chama-
das do telefone comercial mesmo que o 
funcionário esteja fora da empresa. Além 
disso, temos os aplicativos de troca de 
mensagens e as ferramentas de telecomu-
nicações em geral.

Implementar tecnologias para melhorar a 
comunicação interna garante à organização 
rapidez para solucionar suas demandas 
diárias e, assim, evitar dores de cabeça 
futuras.

Quais as consequências ao não aderir a 
inovação tecnológica? 

A não inclusão de inovações tecnoló-
gicas nos processos corporativos pode 
desencadear uma série de consequências 
negativas, que vão resultar na perda de 
competitividade da empresa.

Em um mercado em que todos estão bus-
cando alternativas que tragam efi ciência e, 
ao mesmo tempo, economia de custos sem 
a perda da qualidade, fi car de fora dessa 
tendência pode custar a sobrevivência do 
negócio. Separei alguns dos principais efei-
tos: perda fi nanceira, falta de informações 
exatas dos clientes e fornecedores, perda 
de venda, controle de compra e estoque 
inefi ciente.

A inovação tecnológica nas empresas já 
não é uma tendência, mas, sim, um meca-
nismo de sobrevivência, diante da acirrada 
competitividade no mercado. Por isso, sua 
incorporação à rotina do empreendimento 
é um assunto que deve ser dominado com 
urgência. Os benefícios da estratégia são 
muitos e é melhor não perder tempo para 
usufruí-los.

(*) É A empresária é formada em Letras Inglês e 
possui especialização em Gestão Empresarial 
e Marketing pela FGV. É cofundadora da AGE 

GROUP, que atua em Turismo, Investimentos e com 
Educação em Inovação e Tecnologia com o ECQ 

Lifelong Learning, que opera tanto no Brasil e nos 
EUA.

Que a inovação tecnológica vem revolucionando a forma das empresas fazerem negócios não é novidade. 
Mas, a rapidez com que esses recursos estão evoluindo, e o quanto exponenciam resultados, talvez ainda 
não seja de amplo conhecimento

Plataforma de incentivo à leitura do país quer impactar
1 bilhão de crianças até 2030

Impactar 1 bilhão de crianças até 2030. 
Esse é o objetivo da plataforma educacional 
Estante Mágica – maior projeto de incentivo 
à leitura do Brasil que, em parceria com 
escolas públicas e privadas de todo o país, 
transforma alunos em autores do próprio 
livro. A startup completa 10 anos de ativida-
des em 2019 com dados que impressionam: 
atuação em 26 estados brasileiros, 2.618 
cidades, três países da América Latina 
(Colômbia e México e Argentina) e um 
recorde – mais de 1 milhão de crianças de 
mais de 4 mil escolas já escreveram seus 
próprios livros.

“Nosso sonho é fazer com que 1 bilhão 
de crianças tenham escrito seus livros até 
2030. Porque a gente acredita muito que, 
quando você conta sua própria história, 
quando você conta aquilo que você tem 
de mais valioso a partir da sua própria 
perspectiva, você começa a entender o 
valor de outras histórias. E pensar as me-
lhores soluções educacionais junto a outros 
educadores incríveis é fundamental para 
seguirmos impactando milhares de escolas 
em todo o mundo”, destaca Robson Melo, 
diretor e cofundador. 

Para alcançar tal meta, a estratégia didá-

tica é estimular nas crianças competências 
para o mundo moderno, os chamados 5Cs: 
comunicação, criatividade, colaboração, 
curiosidade e criticidade: “Trabalhar essas 
aptidões socioemocionais , por meio de pro-
jetos pedagógicos, é o ideal, pois os alunos se 
tornam protagonistas do próprio aprendiza-
do. E todas as vezes em que você consegue 
dominar seus sentimentos, colocar para fora 
as suas histórias mais difíceis, mais peculia-
res, consegue trabalhar reconhecimento, 
autoestima, empoderamento”, diz Robson, 
escolhido para integrar a rede Talentos da 
Educação, da Fundação Lemann.
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D -  Alpes Franceses
Depois de uma reforma de mais de 10 milhões de euros, o histórico 
cinco-estrelas Les Chalet du Mont D’arbois entra para a rede Four 
Seasons. O aconchegante hotel com 41 acomodações na encantadora 
Megève, na França, se une ao já existente Four Seasons Hotel Megève, 
oferecendo duas formas complementares de aproveitar os Alpes Fran-
ceses em um destino a apenas 70 minutos de carro de Genebra. Tanto 
os dois hotéis da rede quanto toda Megève, são legado da família de 
Edmond de Rothschild, com sua marca de hospitalidade e savoir-faire 
francês, combinando com a expertise, atenção aos detalhes e serviços 
personalizados (www.fourseasons.com). 

E - Ampliação do Mix
Com oferta de lazer e negócios em função dos seus 2 teatros, cinema e 
centro de convenções, o Shopping Frei Caneca também oferece amplo mix 
de lojas. Recém-inaugurada, a Loja Camicado abre o leque no segmento de 
casa e decoração complementando o mix de 147 lojas e agregando opções de 
compras ao empreendimento. A japonesa Daiso também abriu suas portas no 
shopping, trazendo grande oferta de produtos criativos e preços acessíveis. 
Além dessas, juntam-se ao time, a Arezzo e Fiever, ampliando as opções de 
calçados. Me.Linda, Vivo, Falafull,  Kodak Express e  Botoclinc complementam 
o oferta diversifi cada de produtos e serviços do empreendimento.

F - Gerenciando Contas
O aplicativo EzPay chega para ser uma opção de gerenciamento e de 
pagamento de contas mensais como água, energia, gás e telefone. A 
solução deverá benefi ciar quem quer ter mais controle de suas contas, 
entender o que está sendo cobrado e ainda possibilitar o pagamento por 
meio de todos os benefícios dos cartões de crédito. A iniciativa da Visa, 
Getnet e Grupo Print Laser, facilita o dia a dia e melhora a experiência 
do usuário no controle de seus gastos mensais. O app concentra diversas 
contas em um só lugar, avisa sobre as datas de vencimento, guarda as 
vias digitais das contas originais e ainda realiza o pagamento no cartão 
de crédito cadastrado. Saiba mais em: (https://ezpay.com.br/index.php).

A - Inclusão de Gênero 
Atuante em setores reconhecidamente masculinos, o Grupo Bureau 
Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certifi cação (TIC), estabe-
leceu como prioridade promover a inclusão de gênero, transformando 
a realidade social em mais de 100 países onde está presente. O Grupo 
defi niu a meta 2020 de ter 30% do seu quadro de colaboradores ocupado 
por mulheres, que devem ocupar também 30% das cadeiras de liderança. 
Para isso, foram adotadas iniciativas para reduzir a desigualdade de 
gênero e, agora, a companhia colhe resultados efetivos desse trabalho 
no Brasil, com o alcance integral do objetivo um ano antes do prazo 
determinado. Mais informações: (www.bureauveritas.com.br).

B - Coworking Feminino
As mulheres estão em pauta e, mais do que nunca, nos holofotes das gran-
des marcas e negócios. Com um ambiente que busca criar experiências 
para o público feminino, no âmbito pessoal e profi ssional, estimulando 
o networking e o aprimoramento na carreia, o Ewaá disponibiliza um 
coworking focado em negócios liderados por mulheres. O espaço conta 
com uma infraestrutura completa para estimular mentes a criar, inovar, 
revolucionar e arriscar em novos projetos. Com funcionamento de 2ª 
a 6ª, das 9h às 20h e sábados, das 9h às 15h, opção por três tipos de 
planos: diário, semanal, mensal (www.ewaa.com.br).

C - Negócio de Móveis
A SCA, marca de mobiliário com sede em Bento Gonçalves, se prepara 
para prosseguir com a expansão no mercado, se aproveitando do cres-
cimento do PIB da construção, que subiu 2% em 2019. A marca oferece 
ao futuro operador um modelo de negócio que assegura a tradição e a 
qualidade da empresa no mercado. Com um investimento inicial a partir 
de R$ 500 mil, assegura todo processo de escolha do ponto de venda 
e implantação da loja, montagem e treinamento da equipe. Com 30 
revendas em importantes cidades do país, a empresa entra no próximo 
ano com um foco bastante defi nido: a abertura de 15 novas lojas. Saiba 
mais: (www.sca.com.br).

G - Passes de Pedágio
Trajetos cada vez mais simples e descomplicados, com tráfego fl uido e 
sem perda de tempo são objetivos que a Veloe, empresa de pagamento 
automático para pedágios e estacionamentos, e o Waze têm em comum. 
Por isso, elas se uniram para anunciar a nova funcionalidade do Waze: os 
“passes de pedágio”.  Essa novidade, que já está disponível, permite que 
o motorista selecione a empresa de pagamento automático de pedágios 
da qual é cliente no aplicativo e, dessa maneira, viaje munido de infor-
mações sobre as melhores opções de trajeto e o tempo economizado ao 
não parar nas fi las. Mais informações: (www.veloe.com.br).

H - Computação e Matemática
Estão abertas as inscrições em dois concursos públicos para o cargo de 
professor doutor no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 
da USP, em São Carlos, com salário inicial de R$ 11.069,17. Uma das 
vagas é para atuar junto ao Departamento de Ciências de Computação, na 
especialidade inteligência artifi cial (icmc.usp.br/e/9c815). Já a outra vaga 
é vinculada ao Departamento de Matemática, na área de conhecimento 
álgebra (icmc.usp.br/e/c0a52). As inscrições para os dois concursos 
devem ser realizadas via internet até o dia 3 de fevereiro de 2020. 

I - Plástico Renovável
Empenhada em impulsionar o conceito de economia circular também 
no segmento de embalagens, a Braskem anuncia mais uma parceria para 
alavancar o desenvolvimento de soluções sustentáveis. As embalagens 
dos produtos de 1 e 5 litros da empresa brasileira Biowash, pioneira no 
desenvolvimento de produtos de limpeza naturais e 100% biodegradá-
veis, passam a ser produzidas a partir da mistura de plástico renovável, 
feito à base da cana-de-açúcar, e resina pós-consumo. A parceria conta 
com participação do transformador Greco e Guerreiro, responsável pelo 
fornecimento das novas embalagens sustentáveis.  

J - Satisfação do Consumidor
Estudo da CVA aponta que o Nubank é hoje o banco mais recomen-
dado do Brasil. Com 83,5%, o índice NRS - do inglês, Net Recom-
mendation Score - faz da fi ntech a instituição do sistema fi nanceiro 
que os brasileiros mais recomendam a amigos e familiares. O cartão 
de crédito da fi ntech também foi mais recomendado, com uma taxa 
de indicação de 88,6%. É a primeira vez que os bancos digitais são 
avaliados pela pesquisa. O nível de excelência no relacionamento 
com o cliente pode estar entre os principais motivos da indicação. 
Saiba mais em (www.nubank.com.br).

D -  Alpes Franceses
Depois de uma reforma de mais de 10 milhões de euros, o histórico 

A - Inclusão de Gênero 
Atuante em setores reconhecidamente masculinos, o Grupo Bureau 

A diferença do 
consumidor brasileiro 

para o americano
Cada país tem os seus 

costumes, cultura e uma 

forma de enxergar o 

comércio

Ao longo da minha profi s-
são, já atendi inúmeros 
processos de imigração, 

para os mais diversos países, e 
em quase todos, o questiona-
mento mais comum é sobre 
que tipo de negócio abrir, ou 
até mesmo, como começar 
a estruturar uma empresa. 
Quando o cidadão quer sair do 
país de origem dele, é comum 
esquecer que há uma série de 
detalhes que irão impactar, seja 
de forma positiva ou negativa.

Por exemplo, se a ideia é 
abrir uma papelaria no Brasil, 
na esquina de uma  avenida 
com grande movimentação, 
existe a chance de dar cer-
to? Sim, se você conhece o 
ambiente, fez uma pesquisa 
de mercado e entendeu que 
haverá um potencial consumo 
dos produtos. Mas antes de 
identifi car essa oportunidade, 
foram feitos um estudo deta-
lhado, pesquisa, planejamento 
e um plano de negócios.

O empresário vai ter que 
lidar também com as grandes 
redes e com o comércio local, 
que vende itens parecidos, 
pronto para atender quem 
gosta de coisas mais próximas 
e facilidade. Na Kalunga, que é 
uma grande rede do segmento 
de papelaria e informática, é 
possível adquirir todos esses 
produtos, mas às vezes, a loja 
fi ca muito longe, então o cliente 
prefere ir apenas até a esquina 
e comprar o que precisa. 

Esse comportamento ali-
menta o mercado mais regiona-
lizado. Já nos Estados Unidos, 
isso não acontece porque a 
maioria das pessoas prefere 
comprar pela internet. O con-
sumidor norte-americano, por 
exemplo, ainda que tenha um 
apetite voraz por comprar, 

possui um perfi l um pouco 
diferente em relação ao que 
o empresário brasileiro está 
acostumado. Para se ter uma 
ideia, grande parte adquiri pelo 
Amazon ou compra pelo Offi ce 
Depot e tudo chega em perfeito 
estado e no conforto do lar.

Além disso, a banda larga, 
geolocalização que permite 
as empresas ofertar de acordo 
com a localidade do cidadão, 
somado a uma cultura digital 
mais avançada colaboram para 
esse movimento só cresça e, 
em contrapartida, faz com que 
o comércio regional desacelere 
suas atividades. 

Então, antes de sair do Brasil 
e começa a sonhar, é preciso 
esvaziar o copo e pensar no 
comércio da região para onde 
quer ir, não apenas nos EUA, 
mas Portugal, Espanha, Fran-
ça, Canadá, todos esses lugares 
são diferentes. Cada um deles 
tem os seus costumes, cultura 
e uma forma de enxergar o 
comércio.

Por todos esses motivos, 
sempre recomendo que antes 
de começar a planejar uma 
mudança de país, o ideal é 
passar um tempo no lugar em 
que quer morar, não precisa ser 
muito tempo, apenas o neces-
sário para conhecer, entender 
e sentir como que o entorno 
funciona. Não para passear, 
mas sim com propósito téc-
nico e uma visão profi ssional. 
Acredito que um mês é tempo 
sufi ciente para identifi car to-
dos esses fatores. 

Uma outra opção é contratar 
um profi ssional daquele lugar, 
que já tem todas essas questões 
mais do que respondida, e 
que vai poder orientar sobre 
as questões de negócios e 
oportunidade que o local pode 
oferecer.

(*) - É advogado da Toledo e 
Advogados Associados especializado 
em direito internacional, consultor de 

negócios internacionais
(www.toledoeassociados.com.br).

Daniel Toledo (*)

Cerca de 65 mil pescadores ativos poderão receber o benefício 

de R$ 1.996, pago em duas parcelas de R$ 998 cada.

A Caixa começou ontem 
(16), e vai até o dia 23, a pagar 
primeira parcela do Auxílio 
Emergencial Pecuniário para 
os pescadores profi ssionais 
artesanais de municípios da 
costa brasileira, afetados pelo 
derramamento de petróleo. 
O Auxílio Emergencial é um 
benefício fi nanceiro possibi-
litado pela MP editada pelo 
governo federal no dia 29 de 
novembro.

Cerca de 65 mil pescadores 
ativos no Registro Geral da 
Atividade Pesqueira, que tive-
ram sua atividade profi ssional 
prejudicada até a data da edi-
ção da MP, poderão receber o 
benefício de R$ 1.996, pago em 
duas parcelas de R$ 998 cada. 
Os pagamentos seguem o 
calendário de escalonamento 
dos benefícios sociais, como o 
Bolsa Família, que estipula o 
dia do saque conforme o fi nal 
do Número de Identifi cação 
Social (NIS) do benefi ciário. 

CNC estima 
aumento real de 
5,2% nas vendas 
do Natal

A Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) revisou de 
+4,8% para +5,2% a expectativa 
de crescimento do volume de 
vendas de Natal de 2019. Se 
confi rmada, o setor vai registrar 
o maior avanço real das vendas 
natalinas desde 2012 (+5,0%), 
aproximando-se do nível de 
vendas registrado antes da 
recessão.

O Natal é a principal data 
comemorativa do varejo brasi-
leiro, devendo movimentar R$ 
36,3 bilhões neste ano. O nível 
recorde de vendas ocorreu em 
2014, quando o setor registrou 
movimentação fi nanceira de R$ 
36,5 bilhões.

“Essa expectativa mais favo-
rável se deve a uma combinação 
particular de fatores indutores 
do consumo no curto prazo, tais 
como o atual patamar historica-
mente baixo da infl ação, a am-
pliação dos prazos na concessão 
de crédito às pessoas físicas e 
a maior injeção de recursos ex-
traordinários disponíveis para 
consumo após a antecipação 
do calendário de liberação de 
saques das contas do FGTS”, 
analisa o economista da CNC 
Fabio Bentes.

Entre os segmentos do varejo, 
os principais destaques em rela-
ção à movimentação fi nanceira 
total neste ano, pela ordem, 
deverão ser: hiper e supermer-
cados (R$ 13,1 bilhões); lojas 
de vestuário (R$ 9 bilhões); e 
estabelecimentos de artigos de 
uso pessoal e doméstico (R$ 
5,8 bilhões). Juntos, esses três 
ramos do varejo deverão faturar 
R$ 77 de cada R$ 100 gastos no 
Natal (AI/CNC).

O governo da França se expressou de forma 
favorável à fusão entre a ítalo-americana Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) e o Grupo PSA, 
que reúne as montadoras Peugeot e Citroën. O 
acordo entre as duas empresas foi anunciado 
no fi m de outubro e criará o quarto maior grupo 
automotivo do mundo. 

Dirigentes do Ministério da Economia da 
França afi rmaram ontem (16) que “a operação 
tem sentido”. “Trata-se de construir um novo 
campeão de estatura mundial para responder 
aos desafi os de mobilidade sustentável”, disse 
uma fonte do governo. O protocolo de intenções 
do acordo deve ser apresentado ao conselho de 

administração da PSA hoje (17), e a França, 
dona de pouco mais de 10% das ações, terá voz 
na discussão.

O governo também é acionista da Renault, 
que chegou a negociar uma fusão com a FCA 
no primeiro semestre. As tratativas, no entan-
to, não avançaram devido à hesitação de Paris, 
que queria garantir o consentimento da Nissan, 
montadora japonesa que tem uma aliança com 
a empresa francesa. O acordo preliminar entre 
FCA e PSA prevê que a companhia resultante 
da fusão seja repartida igualmente e tenha sede 
na Holanda, com ações cotadas em Milão, Paris 
e Nova York (ANSA).

A infl ação medida pelo Índice 
Geral de Preços – 10 (IGP-10) 
subiu para 1,69% em dezem-
bro. No mês anterior, a taxa 
havia sido de 0,19%, segundo 
dados divulgados pela Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV). 
A taxa é também superior ao 
1,23% de dezembro de 2018. 
Em 12 meses, o indicador acu-
mula taxa de infl ação de 6,39%, 
abaixo dos 7,92% registrados 
em 2018.

Segundo a FGV, a alta do IGP-

10 foi puxada pelos preços no 
atacado e no varejo. O Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, 
que mede o atacado, subiu de 
0,25% em novembro para 2,26% 
em dezembro, enquanto que a 
infl ação do Índice de Preços ao 
Consumidor, que mede o varejo, 
cresceu de 0,03% para subiu 
0,75% no período. Por outro 
lado, a infl ação do Índice Nacio-
nal de Custo da Construção caiu 
de 0,20% em novembro para 
0,06% em dezembro (ABr).

As projeções para 2019 e 2020 estão abaixo do centro

da meta de infl ação.

A projeção para o IPCA 
– a infl ação ofi cial do 
país - subiu de 3,84% 

para 3,86%. A informação 
consta do boletim Focus, pes-
quisa semanal do BC que traz 
as projeções de instituições 
para os principais indicadores 
econômicos. Essa foi a sexta 
elevação consecutiva.

Para 2020, a estimativa de 
infl ação se mantém há sete 
semanas em 3,60%. A pre-
visão para os anos seguintes 
também não teve alterações: 
3,75% em 2021, e 3,50% em 
2022. As projeções para 2019 e 
2020 estão abaixo do centro da 
meta de infl ação que deve ser 
perseguida pelo BC. A meta de 
infl ação, defi nida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é 4,25% 
em 2019, 4% em 2020, 3,75% 
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Mercado fi nanceiro eleva 
estimativa de infl ação para 3,86% 
Instituições fi nanceiras consultadas pelo Banco Central (BC) aumentaram a estimativa de infl ação e 
crescimento da economia este ano

em 4,5% ao ano pelo Copom. 
De acordo com as instituições 
fi nanceiras, no fi m de 2020, a 
expectativa é que a taxa bási-
ca também esteja em 4,5% ao 
ano. Para 2021, as instituições 
estimam que a Selic encerre o 
período em 6,13% ao ano. A 
estimativa anterior era 6,15% 
ao ano. Para o fi nal de 2022, a 
previsão segue em 6,5% o ano.

A projeção para a expansão do 
PIB subiu de 1,10% para 1,12%. 
As estimativas das instituições 
fi nanceiras para 2020 variaram 
de 2,24% para 2,25%. Para os 
anos seguintes, não houve al-
teração em relação à pesquisa 
anterior: 2,50% em 2021 e 2022. 
A projeção para a cotação do 
dólar permanece em R$ 4,15 
no fi m de 2019, e em R$ 4,10 no 
encerramento de 2020 (ABr).

em 2021 e 3,50% em 2022, com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para cima ou 
para baixo.

Para alcançar a meta de in-
fl ação, o BC usa como principal 
instrumento a taxa básica de ju-
ros, a Selic, atualmente defi nida 

Caixa começou a pagar auxílio 
emergencial a pescadores

O direito ao auxílio emergen-
cial pecuniário não interfere no 
recebimento de demais bene-
fícios fi nanceiros aos quais o 
pescador tenha acesso, como 
o Programa Bolsa Família ou 
Seguro Defeso. A Caixa escla-
rece que a seleção do público-
-alvo de pescadores elegíveis ao 

recebimento do benefício é de 
responsabilidade do Ministé-
rio da Agricultura. As dúvidas 
e informações referentes aos 
critérios de elegibilidade e 
seleção dos pescadores são 
tratadas por meio dos canais 
de comunicação daquele mi-
nistério (ABr).

Governo francês diz apoiar fusão entre FCA e PSA Infl ação do IGP-10 avança 
para 1,69% 
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Política é missão, 
não profi ssão

A política não é um fi m 

em si mesmo. Trata-se 

de um sistema-meio 

para administrar as 

necessidades do povo

Sendo assim, é uma mis-
são, não uma profi ssão. 
Aristóteles ensina que 

o cidadão deve servir à polis, 
visando ao bem comum. Ao se 
afastar dessa meta, dá lugar 
à corrupção. Que acontece 
quando “quem governa se des-
via do objetivo de atingir o bem 
comum, e passa a governar de 
acordo com seus interesses”, 
diz o fi lósofo.

Por conseguinte, a política 
não deve ser escada para 
promover pessoas nem meio 
para facilitar negócios. Como 
sistema, desenvolve a capaci-
dade de responder aspirações, 
transformar expectativas em 
programas, coordenar com-
portamentos coletivos e recru-
tar para a vida pública quem 
deseja cumprir uma missão 
social. Esse acervo é utópico? 
Pode ser, mas deve servir de 
inspiração aos políticos. 

Infelizmente, em nossa 
cultura, a política tem sido 
tratada por muitos como um 
bom negócio. Tradição que 
vem lá de trás. Quando d. João 
III, entre 1534 e 1536, criou e 
doou aos donatários 14 capi-
tanias hereditárias, plantava a 
semente do patrimonialismo, a 
imbricação do público com o 
privado. Os donatários rece-
biam a posse da terra, podiam 
transferi-la para os fi lhos, mas 
não vendê-la. Consideravam a 
capitania como uma possessão, 
sua propriedade. A res publica 
virou coisa privada.

Hoje, parcela dos nossos 
representantes considera 
espaços públicos ocupados 
por seus indicados como 
feudos, extensões de suas 
posses. É assim que a políti-
ca se transforma em um dos 
maiores e melhores negócios 
da Federação. O caminho é 
este: primeiro, conquista-se 
o mandato; a seguir, a política 
transforma-se em instrumento 
de intermediação. Temos um 
amplo mercado em um territó-
rio com 27 Estados (com o DF), 
com nichos, estruturas, cargos 
e posições em três esferas: 
federal, estadual e municipal.

O negócio da política mexe 
com cerca de 150 milhões de 
consumidores, que formam 
o contingente eleitoral. Para 
chegar até eles, um candida-
to gasta uns bons trocados 
(o custo médio está hoje em 
torno de 12 a 15 reais por 
eleitor), a depender do cargo 
disputado: vereador, prefeito, 
deputado estadual, deputado 

federal, governador, senador e 
presidente da República.

Para tanto, candidatos ricos 
bancam suas campanhas. A 
maior parte recebe recursos do 
fundo partidário ou doações. 
Para 2020, o fundo partidário 
deve ser em torno de R$ 2,5 
bilhões, sendo que o PSL e o 
PT, os dois maiores partidos na 
Câmara, receberão as maiores 
fatias. O que se sabe é que 
numa campanha despende-
-se entre três a quatro vezes 
mais recursos do que a quantia 
apresentada aos Tribunais 
eleitorais.  São poucos os que 
conseguem chegar ao Parla-
mento com somas pequenas.

Desse panorama, surge a 
pergunta: se a campanha políti-
ca no Brasil é tão dispendiosa e 
se os candidatos gastam acima 
do que ganham, por que se 
empenham tanto em assumir a 
espinhosa e sacrifi cada missão 
de servir ao povo? Será que há 
muito desvio entre o espírito 
cívico de servir e o sentido 
prático de se servir?

É arriscado inferir sobre 
ações e comportamentos 
do nosso corpo político, até 
porque parcela do Congresso 
tem atuado de maneira nobre 
na defesa de seus represen-
tados. Sofre, injustamente, 
críticas por conta da corrupção 
cometida por alguns. E onde 
brota a semente da corrupção? 
Vejamos. 

Nas cercanias da política há 
um costume conhecido como 
superfaturamento. Obras pú-
blicas, nas três malhas da 
administração (federal, esta-
dual e municipal), geralmente 
acabam recebendo um “plus”, 
um dinheiro a mais. Parcelas 
dos recursos servem aos acha-
cadores e vão para os cofres 
das campanhas, formando o 
círculo vicioso responsável 
pelo lamaçal. 

Hoje, esse lamaçal está sen-
do devassado pela Operação 
Lava Jato. Mas há sempre 
uma fresta por onde se desvia 
dinheiro. E isso ocorre porque 
nos postos chaves estão pes-
soas de confi ança de políticos 
que as indicaram. Portanto, 
há um PIB informal formado 
por recursos extraídos das 
malhas da administração nas 
três instâncias federativas. 
Sanguessugas predadoras 
escondem-se em parcela do 
corpo político para sugar as 
veias do Estado brasileiro.

Dinheiro e poder são as vigas 
da vida pública, mas começam 
a soçobrar nesse início de ciclo 
da ética e da transparência. 

 
(*) - Jornalista, é professor titular

da USP, consultor
político e de comunicação

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

Gaudêncio Torquato (*)

A MP foi aprovada na Câ-
mara, na última quarta-
-feira (11). Essa será a 

última votação do Senado este 
ano. Além disso, é a última 
oportunidade de confi rmar a 
mudança do Coaf para o BC. A 
MP perde a validade no mesmo 
dia. O presidente Jair Bolsonaro 
editou a MP em agosto, trans-
formando o Coaf em Unidade de 
Inteligência Financeira (UIF).

Ela será “responsável por pro-
duzir e gerir informações para a 
prevenção e o combate à lavagem 
de dinheiro, ao fi nanciamento do 
terrorismo, ao fi nanciamento 
da proliferação de armas de 
destruição em massa, além de 
promover a interlocução insti-
tucional com órgãos e entidades 
nacionais, estrangeiros e inter-
nacionais que tenham conexão 
com a matéria”.

Nem todos os parlamentares 
são favoráveis à mudança. O 
Podemos, partido defensor da 
Operação Lava Jato e que tem 

Essa será a última votação do Senado este ano.

Os ex-deputados estaduais Paulo Melo 
e Edson Albertassi já retornaram à prisão 
em Bangu 8, no Complexo Penitenciário 
de Gericinó, depois de se apresentarem 
espontaneamente à Polícia Federal. Os 
dois deixaram a prisão, por um erro da 
Justiça no número do alvará de soltura 
expedido pelo Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (TRF2) .

Em razão de erro material, os alvarás 

de soltura referentes à decisão proferida 
na Operação Furna da Onça incluíram, 
indevidamente, o número do processo da 
Operação Cadeia Velha. Por conta disso, os 
ex-deputados Paulo Melo e Edson Albertassi 
acabaram sendo liberados da prisão, embora 
devessem permanecer custodiados. Para 
solucionar o equívoco, o desembargador 
federal Paulo Espírito Santo, determinou a 
expedição de alvarás retifi cados e ordenou 

o restabelecimento das prisões relativas à 
Operação Cadeia Velha.

De acordo com a PF, Paulo Melo e Alber-
tassi se apresentaram à sede da Superinten-
dência da Polícia Federal, na Praça Mauá. 
De lá, os dois ex-parlamentares seguiram 
para o Complexo de Gericinó. A Secretaria 
Estadual de Administração Penitenciária 
(Seap) confi rmou que os dois já voltaram 
para a cadeia (ABr).

A série de protestos na Índia 
contra a aprovação de uma polê-
mica lei que exclui muçulmanos 
de um projeto de concessão de 
cidadania se espalhou pelas uni-
versidades do país ontem (16) e 
já deixou ao menos seis mortos e 
100 feridos. Milhares de estudan-
tes se reuniram em Nova Délhi, 
Chennai, Bangalore, Mumbai e 
Lucknow, onde foram registrados 
confrontos entre manifestantes e 
policiais locais. 

A prestigiada universidade 
Jamia Millia Islamia, na capital 
indiana, também foi palco de atos 
violentos. Lá, os agentes usaram 
gás lacrimogêneo para dispersar a 
multidão. Ao todo, 35 estudantes 
foram detidos. O vice-reitor do 
campus, Najma Aktar, condenou 
a ação policial e anunciou que 
a universidade solicitará uma 
investigação criminal contra os 
agentes. As autoridades india-
nas decretaram ainda o corte da 
internet e toque de recolher em 
algumas regiões do país. 

O epicentro da confusão ocor-
reu em Guwahati, na maior cidade 
do estado de Assam. O novo 
projeto facilita a concessão de 
cidadania a pessoas do Paquistão, 
Bangladesh e Afeganistão que 

deixaram seus países por algum 
episódio de perseguição religiosa 
anterior a 2015 e estão na Índia 
ilegalmente. No entanto, a nacio-
nalidade indiana será oferecida 
de maneira mais veloz apenas a 
budistas, cristãos, hindus, partis, 
jains e sikhs. 

Dessa maneira, os muçulmanos 
rohingyas de Myanmar, que já 
foram alvos de perseguições, 
fi caram de fora. A medida pro-
vocou intensos protestos desde a 
semana passada nos quais mani-
festantes queimaram pneus, trens 
e ônibus, forçando a interrupção 
do serviço em algumas áreas. Os 
cidadãos e diversas organizações 
justifi cam que a lei é contrário à 
Constituição indiana e às suas 
tradições. 

No entanto, o primeiro-ministro 
indiano, Narendra Modi, garantiu, 
em sua conta no Twitter, que 
a nova lei “não afeta nenhum 
cidadão da Índia de nenhuma 
religião”. “Nenhum indiano deve 
fi car preocupado com esta lei. A 
lei destina-se apenas a quem foi 
vítima de perseguição no estran-
geiro e não tem outro sítio onde se 
refugiar a não ser a Índia”, afi rmou 
Modi, apelando depois à “paz, 
união e irmandade” (ANSA).
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A CCJ do Senado deve ana-
lisar a proposta que impede 
pagamento de auxílio, ajuda 
ou qualquer outra forma de re-
tribuição, a título de reembol-
so de despesas efetuadas com 
moradia, a senador, deputado 
federal, estadual, distrital e 
vereador. Formulada no âm-
bito do Portal e-Cidadania do 
Senado, sob o título de “Fim 
do auxílio moradia para de-
putados, juízes e senadores”, 
a iniciativa recebeu o apoio 
de mais de 140 mil cidadãos.

O relator da matéria na CCJ, 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
apresentou relatório favorá-
vel, para que a sugestão seja 
transformada em Emenda 
Constitucional, já que o texto 
modifi ca o Art. 39 da Cons-
tituição. Para ele, a proposta 
de iniciativa popular chega ao 
Parlamento num momento 
de grave recessão, que atinge 
a todos os cidadãos, afetando 
principalmente os mais pobres. 
Segundo Paim, é chegada a 
hora de os congressistas en-
frentarem questões como esta, 
que incomodam a sociedade.

Senador Paulo Paim (PT-RS) apresentou relatório favorável.

O aumento da proporção de 
assentos reservados a idosos em 
ônibus, trens e metrôs está em 
discussão com a apresentação, 
quarta-feira (11), de projeto pelo 
senador Carlos Viana (PSD-MG). 
O projeto altera de 10% para 
15% o percentual de assentos 
destinados a maiores de 65 anos 
em transportes coletivos públi-
cos urbanos e semiurbanos. O 
senador justifi ca a proposta com 
base no aumento da média de 
idade da população: o número de 
idosos teve crescimento desde 
2003, quando o Estatuto do Idoso 
entrou em vigor. 

Por isso, para o parlamentar, 
eles necessitam de maiores faci-
lidades nos meios de transporte. 
O projeto também aumenta, de 
duas para três, o número de va-
gas reservadas às pessoas idosas 
com renda igual ou inferior a dois 
salários-mínimos no sistema de 
transporte coletivo interestadu-
al. “Há cada vez mais pessoas 
idosas de baixa renda que, em 
razão das conquistas sociais de 
nosso país, têm conseguido se 

Entre 2012 e 2107, a população com 60 anos cresceu 18%, 

passando de 25,4 para 30,2 milhões de pessoas.

Novos 
projetos 

recuperam 
pontos 

do pacote 
anticrime

O pacote anticrime, que 
modifica a legislação penal 
e processual penal para 
torná-la mais rigorosa, 
foi aprovado pelo Senado 
na quarta-feira (11). No 
entanto, diversos pontos 
do texto original, proposto 
pelo ministro da Justiça, 
Sergio Moro, foram modi-
ficados na Câmara. Com 
a intenção de recuperar 
pontos do pacote que fo-
ram alterados, o senador 
Elmano Férrer (Podemos-
-PI) apresentou quatro 
projetos tratando desses 
temas. 

“ O nosso propósito é res-
gatar pontos fundamentais 
do pacote anticrime que 
foram retirados do projeto 
aprovado pelo Congresso. 
Para evitar um posterga-
mento na aprovação do 
pacote, decidimos aprová-
-lo como veio da Câmara, já 
com muitos avanços. Agora 
proponho que esses pontos 
sejam finalmente discuti-
dos no Senado”, explicou 
o parlamentar.

Um dos projetos possi-
bilita que as audiências 
com presos sejam realiza-
das por videoconferência, 
para diminuir os gastos 
públicos com o transporte 
deles. Outro institui o plea 
bargain, um acordo entre 
acusação e defesa. Além 
desses, temos o projeto 
que prevê novas causas 
impeditivas e interruptivas 
de prescrição, pois, segun-
do o autor, “ela é a válvula 
de escape da maior parte 
de criminosos para furtar-
-se à aplicação da lei”. 

Segundo o autor dos 
textos, é importante de-
bater esses assuntos que 
foram retirados do pacote 
anticrime, pois “são maté-
rias muito relevantes, que 
correspondem a um anseio 
da sociedade brasileira, 
machucada pela violência 
que se espalhou por todo 
o país” (Ag.Senado).
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Senado vota hoje a transferência 
do Coaf para o Banco Central

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para hoje (17) a votação da MP que transfere o 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Economia para o Banco Central (BC)

no combate à corrupção uma 
de suas principais bandeiras, 
se posicionou contrário. Para o 
senador Álvaro Dias (Podemos-
-PR), líder do partido no Sena-
do, não há justifi cativa na mu-
dança desejada por Bolsonaro.

“Coaf prestou extraordi-
nários serviços a CPIs fun-
damentais como a CPI dos 
Correios, a CPI do Mensalão. 
[...] Certamente, crimes foram 
desvendados. A corrupção foi 
colocada à luz para ser com-

batida, denunciada, julgada e 
condenada, certamente com 
grande contribuição e conde-
nada, certamente com grande 
contribuição do Coaf. Essas 
alterações não se justifi cam”, 
disse (ABr).

Proposta acaba com auxílio-moradia 
para senadores e deputados

“O pagamento do auxílio-
-moradia, assim como o paga-
mento do auxílio-mudança e 
até mesmo a cessão de imóveis 
funcionais, se algum dia foram, 
certamente hoje não são mais 
legítimos, morais e probos, 
notadamente diante da aus-
teridade no uso do dinheiro 
público que a situação do país 
exige. Os referidos auxílios 
são dissociados do interesse 
público, constituindo-se em 
práticas muito próximas do 

patrimonialismo”, afi rmou o 
senador.

O relator observa que a 
população passa por um mo-
mento de sacrífi cos, com os 
ajustes fi scais impostos pelo 
governo federal e a reforma 
da Previdência. Para ele, as 
autoridades da República 
devem fazer como a maioria 
dos cidadãos, dispondo de 
parte do seu salário para arcar 
com os custos da sua moradia 
(Ag.Senado).

Percentual de assentos de idosos nos 
meios de transportes

mover mais na sociedade e, por 
meio da maior mobilidade, redu-
zir sua vulnerabilidade social”, 
afi rma o senador.

Segundo o IBGE, entre 2012 e 
2107, a população com 60 anos 
cresceu 18%, passando de 25,4 
milhões para 30,2 milhões de 
pessoas. Também pelo próprio 
IBGE e o Ipea, em 2060 o Brasil 
deverá ter mais de 238 milhões 

de habitantes, sendo 58,2 mi-
lhões de idosos. Isso é um idoso 
entre cada quatro habitantes.

O projeto foi distribuído à 
Comissão de Direitos Humanos. 
Depois segue para a Comissão 
de Infraestrutura, de onde, caso 
seja aprovado sem recursos, 
irá diretamente para exame da 
Câmara por ter caráter termi-
nativo (Ag.Senado).

Lei que exclui 
muçulmanos

provoca caos na Índia

Ex-deputados soltos por engano já 
retornaram à prisão
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Há uma mudança 

signifi cativa chegando 

às empresas quando o 

assunto é comunicação 

corporativa.

E ela é impulsionada 
por novos modelos 
de gestão e de atua-

ção, conduzidos pela trans-
formação digital, cada vez 
mais presente nos negócios. 
Vivemos um novo momento 
no universo corporativo, em 
que temas como soft skills e 
modelos flexíveis de traba-
lho estão gerando grandes 
discussões. 

Lideranças voltam seus 
olhares a estas temáticas em 
busca de soluções que gerem 
produtividade e engajamen-
to, enquanto lidam com um 
novo perfil de profissional, 
que prioriza, cada vez mais, 
a qualidade de vida que seu 
trabalho pode oferecer. A 
transformação digital, an-
corada pela digitalização, 
que tem se tornado uma 
grande aliada na busca pela 
eficiência da comunicação 
corporativa. 

No endomarketing, cresce 
o uso de ferramentas digitais 
que visam estreitar a relação 
entre lideranças e equipes. 
As barreiras antes impostas 
pela realidade analógica 
começam a ser quebradas 
através de novos modelos 
de comunicação, que pre-
zam pela agilidade e por um 
trabalho omnichannel. Mas 
afinal, por que investir em 
comunicação corporativa? 

A resposta para esta per-
gunta perpassa por diversos 
fatores, mas talvez o princi-
pal seja garantir o engaja-
mento dos times. Segundo 
uma pesquisa da Delloite, 
por exemplo, apenas 13% 
dos funcionários em todo 
o mundo estão ativamente 
engajados no trabalho. As 
ferramentas tradicionais 
de comunicação, como os 
conhecidos murais de re-
cados, cumprem um papel 
informativo muito aquém do 
necessário. 

Pouco interativos e comu-
mente desatualizados, não 
chamam a atenção das equi-
pes e dificilmente resultam 
em engajamento.

Já as novas ferramentas 
de comunicação podem ser 
as aliadas perfeitas para 
comunicar com agilidade e 
ainda garantir integração 

entre equipes. 
É o caso das TVs Corpora-

tivas, que reúnem em suas 
programações exclusivas 
e atualizadas dados sobre 
a empresa, novidades do 
negócio e de mercado e 
informações relacionadas 
às pessoas, de aniversários 
e nascimentos a viagens de 
trabalho e feedbacks recebi-
dos. Tudo em um único local, 
em ambientes muito mais 
interativos e com custo-be-
nefício mais interessante, já 
que há a eliminação de uso 
de papel e drástica redução 
de tempo para atualização 
das informações.

Este é um exemplo claro 
de que tecnologia e comuni-
cação corporativa precisam 
andar lado a lado. Atrati-
vidade, por conta do apelo 
visual, acessibilidade, pois a 
programação pode ser trans-
mitida em diversos locais 
de um negócio, dinamismo 
e constância são algumas 
das questões que se fazem 
presentes neste modelo de 
comunicação. 

E são estas caracterís-
ticas que condizem com o 
novo perfil profissional que, 
cada vez mais, se desenha 
dentro das empresas. Esta 
digitalização do fluxo de 
informações, criando dentro 
das empresas os chamados 
digital  workplaces,  tem 
uma contribuição muito 
importante no employee 
experience, a experiência 
do colaborador. 

Contribui não só para o 
engajamento e consequente 
produtividade do profis-
sional, mas também para a 
retenção de talentos, pois 
um trabalhador que se sen-
te parte de uma empresa 
e percebe na comunicação 
corporativa cuidado e trans-
parência, tende a ficar mais 
neste negócio.

Ganha o profissional, que 
passa a atuar em um am-
biente muito mais acolhedor, 
digital e eficiente, e ganha a 
empresa, que ao adotar um 
modelo de digitalização para 
a sua comunicação, torna-se 
mais eficaz, transparente e 
desejada pelos profissionais.

(*) - É bacharel em ciência da 
computação, especialista em gestão 
de empresas, marketing e vendas, e 

diretora de produtos e serviços da 
Teclógica. 

O impacto da digitalização na 
comunicação corporativa

Adriana Bombassaro (*)

São Paulo, terça-feira, 17 de dezembro de 2019 Página 5
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ADICIONAL DE FUNÇÃO
Empresa é obrigada a pagar o adicional de função, para gerente com 
cargo de confiança, com poder de gestão e sem controle de jornada? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA CONTRATA FUNCIONÁRIO E MINISTRA TREINAMENTO DE 
05 DIAS, ESSE PERÍODO É CONSIDERADO COMO DIA TRABALHADO?  

Esclarecemos que é considerado como tempo a disposição do empre-
gador, desta forma, dia de trabalho normal devendo ser remunerado.

RECUSAR A CUMPRIR O AVISO PRÉVIO
Funcionário que recebe salário + periculosidade e pede demissão, 
podemos descontar o aviso e medias do adicional, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA PARA NOVA EMPRESA
Empresário irá abrir um novo CNPJ com mesmo sócio e dois novos sócios e 
mesmo CNAE, ele quer transferir seus funcionários para essa nova empresa, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DURANTE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA DE 60 DIAS, 
SOFREU ACIDENTE NO FINAL DO CONTRATO E APRESENTOU ATES-
TADO DE 45 DIAS, COMO PROCEDER?

Informamos que por interpretação da Súmula nº378 do TST o empregado 
contratado a prazo determinado que sofrer acidente do trabalho e receber 
benefício previdenciário dentro do período de contrato terá estabilidade.

TEMPO DE ESTABILIDADE
No afastamento funcionário por doença ou acidente do trabalho, qual seria 
o tempo de estabilidade? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXAME TOXICOLÓGICO PARA MOTORISTA
Funcionários contratados como Motoristas que irão trabalhar apenas na 
cidade da sede da empresa movimentando cargas, existe a obrigatoriedade 
do exame toxicológico? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO!

• • •
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Em entrevista ao pro-
grama Impressões, da 
TV Brasil, o italiano 

radicado no Brasil falou do 
comportamento dos jovens 
e adolescentes e também 
manifesta a sua visão sobre o 
sentido da vida. Na conversa, 
ele revelou os motivos que o 
fi zeram refl etir sobre esse tema. 

“Deve ser porque a minha 
[vida] está acabando e é sem-
pre um bom momento para 
pensar,” declara, aos risos. 
“Esse assunto de alguma forma 
sempre me preocupou, mas 
não é um assunto realmente 
para jovens. Então, esse ques-
tionamento existe, mas é um 
tipo de meditação para que 
seja frutífero. É uma meditação 
para o último terço da vida”, 
acrescenta. Para Calligaris, a 
felicidade não se restringe ao 
conceito de juventude. 

“As pessoas da terceira ida-
de, contrariamente ao que os 
adultos e os jovens imaginam, 
não são as mais infelizes. Ao 
contrário. Vivem melhor, por-
que são as pessoas que vivem 
com mais atenção a sua própria 
vida. No fundo é uma questão 
de atenção. Um dos problemas 

Felicidade não se restringe ao 
conceito de juventude, diz psicanalista
O psicanalista e escritor Contardo Calligaris é um dos intelectuais mais infl uentes em atividade no Brasil

O psicanalista e escritor Contardo Calligaris em entrevista ao 

programa Impressões, da TV Brasil.

da insatisfação contemporânea 
é que somos extremamente 
desatentos”, afi rmou. Sobre os 
valores adotados pela juventu-
de, o psicanalista lembrou os 
tempos em que era terapeuta de 
adolescentes. Diz que o Brasil 
convive com um verdadeiro 
“espantalho”, que é a obsessão 
com o vestibular e o ingresso 
nas universidades. 

“Você ouve pais falando como 
se a adolescência inteira fosse 
só um exercício de preparação 

para o vestibular. O problema é 
que o sentido da vida é estudar 
para entrar na universidade. 
Mas a gente tem que pensar, ou 
pelo menos se colocar uma vez 
essa pergunta: - E se meu fi lho, 
minha fi lha, se eles - Deus não 
queira – morressem amanhã? 
É muito importante que a vida 
deles tenha valido a pena”.

Sobre o sentimento de fe-
licidade, foi categórico: “A 
felicidade sempre me faz a 
impressão de uma coisa um 

pouco estúpida. Uma espécie 
de propaganda de margarina 
numa manhã falsamente enso-
larada”. E é crítico em relação 
a esse sentimento fabricado 
pela superexposição nas redes 
sociais. “As contas de facebook 
são a mesma coisa que uma 
fotografi a com um falso sorri-
so. São fundadas na pretensão 
de mostrar aos outros uma 
esperança, um pouco triste...
de suscitar a inveja dos outros”.

Para o psicanalista, a socieda-
de é vítima de uma cultura que 
a convence de que o sentido da 
vida está após a morte, no futu-
ro e até mesmo nos próximos 
projetos que serão realizados. 
Na visão de Calligaris, o trajeto 
percorrido é que deve ser valo-
rizado. Na sua opinião, é preciso 
praticar um olhar diferenciado 
diante do cotidiano. “Valorizar 
a vida da gente não signifi ca 
querer ter comportamentos e 
gestos heroicos que mereçam 
registros na televisão. Valorizar 
a vida é saber transformar a 
ida de cada dia à padaria da 
esquina, numa aventura de 
descoberta dos outros, do que 
acontece na rua, do cachorro 
com o qual você cruza” (ABr).

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2019
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30 dias do mês de abril de 2019, às 14 horas, na sede social do BMG 
Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 
101, Parte, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Tendo sido os editais de convocação 
publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 29 e 30 de março de 2019 e do dia 02 de 
abril de 2019 e no jornal “Empresas & Negócios” de São Paulo, jornal de grande circulação na localidade em que está 
situada a sede da Companhia, nas edições dos dias 29 de março de 2019 e de 01 e 02 de abril de 2019, a Assembleia 
Geral Ordinária foi instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de 100% (cem por cento) 
das ações com direito a voto, representativas do capital social da Companhia, contando ainda com a presença do Sr. 
Edison Arisa Pereira, CRC 1SP127241/O-0, representante da Price Waterhouse Coopers Auditores Independentes. 3. 
Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Ângela Annes Guimarães e secretariados pelo Sr. Marco Antonio 
Antunes. 4. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito das seguintes matérias: 4.1. examinar, discutir e votar o 
Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro 
de 2018; 4.2. destinação do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2018 e da distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia; e 4.3. fi xação 
da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas presentes 
apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições ou reservas o que segue: 5.1. Aprovar integralmente o Relatório da Administração, inclusive os atos 
praticados pelos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme publicados no jornal Empresas & 
Negócios, em sua edição de 15 de fevereiro de 2019 e no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em sua edição de 15 
de fevereiro de 2019. 5.2. Tendo em vista que a Companhia apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2018, no valor de R$ 9.766.000,00 (nove milhões, setecentos e sessenta e seis mil reais), aprovar a 
seguinte destinação: (i) o montante de R$ 488.300,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil e trezentos reais), 
correspondente a 5% (cinco por cento) do referido lucro líquido será destinado à conta da reserva legal da 
Companhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; e (ii) os acionistas renunciam expressamente 
ao recebimento de todo e qualquer dividendo. Dessa forma, o montante de R$ 9.277.700,00 (nove milhões, 
duzentos e setenta e sete mil e setecentos reais), correspondente ao saldo remanescente do lucro líquido apurado 
após a destinação descrita no item (i) acima, será integralmente destinado a Reserva Estatutária da Companhia. 
5.4. Consignar a renúncia dos membros da administração da Companhia ao recebimento de remuneração no 
exercício social de 2019. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada 
a Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, 
Parágrafo 1º da Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da 
Sociedade, lida e assinada por todos os acionistas presentes, fi cando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de 
abril de 2019. 7. Assinaturas: Banco BMG S.A. (neste ato representado por seus Diretores Executivos Marco 
Antonio Antunes e Eduardo Mazon. Flávio Pentagna Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. 
João Annes Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Antonio Mourão Guimarães Neto. Confere com a original, lavrada 
em livro próprio. Ângela Annes Guimarães - Presidente da Mesa, Marco Antonio Antunes - Secretário da 
Mesa. JUCESP nº 621.253/19-4 em 03.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

LEILÃO DE IMÓVEL
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Itália ganha exposição 
pelo centenário de Fellini
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Fellini nasceu em 20 de janeiro de 1920, em Rimini, 

na Emília-Romanha.

A cidade de Rimini recebe 
até o dia 15 de março a mostra 
“Fellini 100-Gênio Imortal”, em 
celebração aos 100 anos do nas-
cimento de Federico Fellini, um 
dos mais importantes cineastas 
da Itália.

Ele nasceu em 20 de janeiro 
de 1920, em Rimini, na Emí-
lia-Romanha, e morreu em 31 
de outubro de 1993, em Roma.   
Naquele ano, venceu o Oscar 
Honorário pelo conjunto de 
sua obra.

Entre seus fi lmes de maior 
sucesso, destacam-se “A Doce 
Vida”, “Oito e Meio”, “Amar-
cord”, “Noites de Cabíria” e 
“A Estrada”.  A exposição foi 
inaugurada no último dia 14 
de dezembro e, somente no 
primeiro dia, recebeu mais de 
4 mil visitantes. 

“Se a Itália se tornou, para 
o mundo todo, o país da ‘Doce 
Vida’, é graças ao seu olhar 

único e inconfundível. Pou-
quíssimos artistas conseguiram 
representar a história toda do 
nosso país como Fellini”, disse 
a organização da mostra.

Idealizada e projetada pelo 
Studio Azzurro, a exposição 
ocorre no Castel Sismondo e 
reúne documentos inéditos, 
desenhos, roupas e manuscri-
tos de fi lmes. A ideia é que seja 
uma exposição itinerante que 
integre uma série de eventos 
especiais em 2020, quando 
será relembrado o centenário 
do nascimento de Fellini. 

Em abril, após Rimini, a mos-
tra será instalada no Palazzo 
Venezia, em Roma, e depois 
seguirá por Los Angeles, Mos-
cou e Berlim. Mais informações 
podem ser encontradas em: 
https://www.mostrafellini100.
it/ (ANSA).

O número de Empresas Sim-
ples de Crédito (ESC), criadas 
entre abril e dezembro, alcançou 
538 unidades em 24 estados e 
no DF, conforme levantamento 
divulgado ontem (16) pelo 
Sebrae. Esse tipo de empresa 
realiza operações de empréstimo 
e fi nanciamento apenas para mi-
croempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de 
pequeno porte, utilizando-se ex-
clusivamente de capital próprio. 

São Paulo, onde foi criada a 
primeira empresa dessa natu-

Empresas Simples de Crédito somam 538
reza, lidera o ranking com 187 
ESC, totalizando um capital de 
R$ 80,7 milhões; seguido pelo 
Paraná, com 47 empresas e R$ 
20,4 milhões de capital. O capital 
total de todas as empresas soma 
mais de R$ 232,9 milhões, cerca 
de R$ 60 milhões a mais do que 
o valor do último levantamento 
feito pelo Sebrae.

Até o momento, o maior ca-
pital de uma Empresa Simples 
de Crédito é de R$ 10 milhões, a 
média está em torno de R$ 434 
mil e o aporte mais frequente é 

de R$ 100 mil. O levantamento 
do Sebrae mostra que foram 
abertas, desde 24 de abril, 
quando a lei foi sancionada, 
474 ESC e que 64 empresas, 
muitas ligadas ao segmento de 
factoring, migraram para o novo 
tipo de negócio.

Em Roraima, há investidores 
que aplicaram pequenos capitais, 
de até R$ 8 mil. A pesquisa tam-
bém identifi cou que praticamente 
todas as empresas pretendem 
dobrar o capital no prazo de um 
ano (ABr). 

São Paulo, onde foi criada 

a primeira empresa dessa 

natureza, lidera o ranking
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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

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

O futuro do dólar no Brasil

As variações do dólar 

comercial demonstram 

o quão pequeno é o 

mercado.

Qual o futuro do dó-
lar? Como economista 
atuante no mercado 

americano há mais de 30 anos 
posso afi rmar que esta é a 
pergunta que mais recebi ao 
longo deste tempo. 

Mais recentemente, devido 
aos fatos políticos inusitados 
relacionados ao STF bra-
sileiro e a possível ruptura 
da imparcialidade em temas 
relevantes para a sociedade, 
voltou a aumentar o número 
de brasileiros que nos procu-
ram para buscar informações 
sobre a confiabilidade no 
dólar.

Sempre registro algumas 
considerações com relação ao 
valor atual do dólar e o que 
pode variar. Primeiramente, 
vale destacar que o volume 
brasileiro de operações cam-
biais é muito pequeno, fi can-
do sujeitas às infl uências de 
fatores como a expectativas 
de venda das áreas de petró-
leo da Petrobras e do lança-
mento de um IPO de empresa 
em NY de pouco mais de $2 
bilhões mais recentemente.

As variações do dólar co-
mercial nestes dois eventos, 
bem demonstram o quão 
pequeno é o mercado e, em 
consequência, como ele pode 
ser afetado por pequenos 
fatores, que a nível interna-
cional, seriam periféricos. 
Em segundo lugar, há fatores 
reais a considerar: com a que-
da da taxa de juros no Brasil, 
há um forte movimento das 
empresas brasileiras, ou se-
diadas no Brasil, de trocarem 
seu endividamento externo, 
por interno, aproveitando os 
juros muito baixos o que não 
acontecia há décadas.

Por outro lado, nossos su-
perávits na balança comercial 
vêm diminuindo, o que coloca 
em risco nossas reservas que 
têm nele uma forte fonte de 
obtenção de recursos. Adicio-
nalmente, não está havendo 
entrada de recursos em forma 
de investimento, apesar da 
reforma da previdência, pois 
o investidor estrangeiro, não 
sente a segurança jurídica ne-
cessária no Brasil. O país caiu 

muitas posições no ranking 
de países confi áveis para se 
investir.

Fatores que os investidores 
externos podem estar con-
siderando são: o aparente 
enfraquecimento do combate 
à corrupção e a atuação do 
atual parlamento que segue, 
como sempre, mais voltado 
a interesses particulares do 
que públicos, permanecen-
do distante dos interesses 
da economia brasileira e da 
sociedade de modo geral.

Por último, apenas para 
simplifi car, com as taxas de 
juros atuais, não se torna 
atraente investir no Brasil em 
renda predeterminada de 6% 
ao ano, nas instituições fi nan-
ceiras, quando, nos EUA, há 
instituições de grande porte 
onde se pode conseguir 9% 
ao ano. É uma diferença bem 
considerável aos olhos dos 
investidores.

Esta foi a razão para a 
inteligente declaração do 
ministro Paulo Guedes sobre 
o câmbio brasileiro, tão mal 
interpretada pelos “experts”. 
Seguramente, quem analisa 
todos estes fatores acima, viu 
na declaração do ministro, 
uma forma clara de tentar 
atrair investimentos de longo 
prazo das empresas estran-
geiras, que possam instalar 
parques industriais no país. 

Que estas empresas sejam 
atraídas pela possibilidade 
de terem lucros mais signifi -
cativos na produção de pro-
dutos para serem vendidos 
no mercado externo. Isto 
ocorre, justamente, quando 
as fábricas americanas e 
de outras nacionalidades, 
instaladas na China, buscam 
novos locais para desenvolver 
sua produção, sabendo que 
esta “guerra” tem um senti-
do muito mais estratégico a 
longo prazo do que uma mera 
equação da balança comercial 
americana no curto prazo.

Assim, mesmo consideran-
do as incertezas do Brasil, não 
se deve esperar que ocorra 
uma baixa signifi cativa no 
valor do real frente ao dólar 
nos próximos meses.

(*) - Analista político e economista, 
formado em Economia e Direito com 

mais de 60 cursos de especialização, 
é presidente do Grupo Oxford, 

empresa de consultoria brasileira nos 
EUA (oxfordusa.com/).

Carlo Barbieri (*)

T : 3043-4171
www.netjen.com.br

netjen@netjen.com.br

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: JOSÉ NATALÍCIO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/12/1990, cozinheiro, natural de Limoeiro - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Francisco dos Santos Filho e de Edineide Maria de Santa-
na Santos; A pretendente: DANIELA PEREIRA RIOS, brasileira, solteira, nascida aos 
19/02/1993, auxiliar de cabeleireiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edna Pereira Rios.

O pretendente: EDER CHAVES DOS PASSOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/01/1983, auxiliar de eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Chaves dos Passos e de Luiza Inacio Chaves dos 
Passos; A pretendente: FABÍOLA ROSA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 04/06/1994, esteticista, natural de Canarana - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gessivaldo de Souza Santos e de Vilma Rosa dos Santos.

O pretendente: JOÃO BALBINO DE OLIVEIRA, brasileiro, viúvo, nascido aos 01/05/1948, 
metalurgico, natural de Tupã - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Balbino de Oliveira e de Maria Bereta; A pretendente: GERALDINA ALVES 
DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 27/09/1954, de serviços domésticos, natural 
de União dos Palmares - AL, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ilda Alves da Silva.

O pretendente: BRUNO APARECIDO DOS SANTOS FERREIRA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 04/08/1995, jardineiro, natural de Orlândia - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Ferreira e de Fatima Aparecida dos Santos; 
A pretendente: THÁCILA BRITO VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 28/04/2001, 
do lar, natural de Itajibá - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Doalcei Oliveira Vieira e de Clelia da Silva Brito.

O pretendente: CARLOS THADEU COSTA MAGALHÃES, brasileiro, solteiro, nasci-
do aos 12/01/1991, vendedor, natural de Iracema - CE, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Salomão Paulino Magalhães e de Maria Lucia Costa 
Magalhães; A pretendente: VANINHA PINHEIRO CAMARGOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 10/07/1987, de serviços domésticos, natural de Turmalina - MG, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Soares Camargos e de 
Paulina Pinheiro Camargos.

O pretendente: LUIS HENRIQUE SABATINE NUNES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/10/1995, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ademir Aparecido Nunes e de Elisabete Sabatine Nunes; A pre-
tendente: STEFANY DE FREITAS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 09/04/1997, 
assistente de compras, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Batista dos Santos e de Tereza Paulino de Freitas Santos.

O pretendente: SÉRGIO SANTANA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/04/1990, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Quijingue - BA, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de José Cavalcante da Costa e de Aldina Maria de Santana; A 
pretendente: VALNEIDE DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 29/04/1984, 
cozinheira, natural de Itagi - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Nelson Antônio dos Santos e de Elísia Maria dos Santos.

O pretendente: SILVÂNIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/08/1992, re-
positor, natural de Nova Cruz - RN, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José da Silva e de Maria Aparecida Mariano da Silva; A pretendente: GILMARA 
BEZERRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 16/08/1994, do lar, natural de Nova 
Cruz - RN, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Bezerra 
da Silva e de Josiana Antonio da Silva.

O pretendente: MAXSUEL DA SILVA AZEVEDO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/11/1995, peixeiro, natural de São Miguel dos Campos - AL, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Silva de Azevedo e de Claudinete Necí 
da Silva; A pretendente: SOLANGE NUNES DE SOUSA, brasileira, solteira, nascida 
aos 01/03/1984, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Correa de Sousa e de Odetina Nunes de Sousa.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/12/1989, administrador de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e domicil-
iado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio José dos Santos e de Bebeli Maria 
Galhardo; A pretendente: JULIANA DE FATIMA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, 
nascida aos 13/09/1988, contadora, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria de Fatima dos Santos.

O pretendente: ELIO NOVAIS DE SANTANA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
30/05/1957, encanador, natural de Japumirim - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Erotildes Ribeiro de Santana e de Ana Maria de Novais; A pre-
tendente: CICERA JERONIMO DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 30/12/1976, 
do lar, natural de Mauriti - CE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Jeronimo de Lima e de Severina Maria de Lima.

O pretendente: ADEMAR FERREIRA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/07/1980, comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valdemar Ferreira de Sousa e de Lidia Maria da Conceição; A 
pretendente: VANUSA DE MIRANDA SANTA ROSA, brasileira, solteira, nascida aos 
03/09/1983, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Alves Santa Rosa e de Nazinha Neves de Miranda.

O pretendente: WILLIAM ALVES RAMOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 26/08/1983, 
técnico em engenharia clinica, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José dos Passos Pereira Ramos e de Joana Alves Ramos; 
A pretendente: ANDRÉIA GERALDO DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
20/01/1986, agente de saúde, natural de Feira Grande - AL, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Ferreira dos Santos e de Geruza Maria da Conceição.

O pretendente: DANILO DA SILVA CYPRIANO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/12/1998, repositor, natural de Japeri - RJ, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Davi Borges Cypriano e de Palmira Cardoso da Silva Cypriano; A 
pretendente: BEATRIZ CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS, brasileira, solteira, na-
scida aos 14/03/1999, agente de atendimento, natural de São Roque - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alessandro Costa Bomfi m dos Santos 
e de Rosemeire Firmino de Almeida.

O pretendente: FELIPE NERY FILHO, brasileiro, solteiro, nascido aos 19/12/1989, 
suchiman, natural de Patos - PB, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Felipe Nery Costa e de Jacylene Pereira Costa; A pretendente: ANA RAQUEL 
RODRIGUES LEITE, brasileira, solteira, nascida aos 26/05/1990, salgadeira, natural 
de Patos - PB, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo de 
Menezes Leite e de Maria Auxiliadora Rodrigues Leite.

O pretendente: PAULO SERGIO MACHADO JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/02/1997, Balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Machado e de Marlene Emmerich Machado; A pretendente: 
BARBARA SILVA ANDRADE MIGUEL, brasileira, solteira, nascida aos 07/05/1999, 
operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Camilo Claudio Miguel e de Daniela Aparecida Silva de Andrade.

O pretendente: LUÍS FERNANDO ESTEVÃO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
31/10/1988, consultor trainee, natural de Recife - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria da Conceição Estevão da Silva; A pretendente: ANA PAULA 
SIQUEIRA GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 28/12/1983, administrativo de técno-
logia da informação junior, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Severino Gomes e de Fatima Aparecida Marinho Siqueira Gomes.

O pretendente: MÁRIO CESAR RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/10/1996, auxiliar mecânico, natural de Taubaté - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cesar Lopes Vieira e de Noemi Ramos Rodrigues 
Vieira; A pretendente: NATASHA SANTOS OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
17/10/1997, estudante, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Bispo de Oliveira e de Cassia Maria dos Santos.

O pretendente: PAULO HENRIQUE MARCELO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/10/1965, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Marcelo e de Maria Raimunda Marcelo; A pretendente: 
MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 08/12/1979, de 
serviços domésticos, natural de Lago Verde - MA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel José Vieira e de Laura Rosa de Oliveira.

O pretendente: SIDNEI LEANDRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/08/1977, farmacêutico, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Martins dos Santos e de Josenilda Ferreira dos 
Santos; A pretendente: DAIANE RIBEIRO DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 
19/07/1987, maquiadora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Silvia Ribeiro de Lima.

O pretendente: IDAEL DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/03/1977, 
comerciante, natural de Gandu - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Gerson Firmino dos Santos e de Maria Lúcia dos Santos; A pretendente: 
ZAINE DA SILVA FEITOSA, brasileira, divorciada, nascida aos 03/05/1986, cabeleireira, 
natural de Santo Amaro - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Alves Feitosa e de Maria Luiza da Silva.

O pretendente: JORGE PAULO DOS ANJOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
03/09/1972, pedreiro, natural de Piritiba - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Alcantara dos Anjos e de Angelina Silva dos Anjos; A preten-
dente: JOZIETE DE SOUZA BISPO, brasileira, divorciada, nascida aos 23/02/1982, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Miguel Calmon - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Almeida Bispo e de Elizete de Souza Bispo.

O pretendente: PAULO ROGÉRIO DOS ANJOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/12/1974, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José do Carmo dos Anjos e de Maria da Conceição dos Anjos; 
A pretendente: LUCIANA DE PAULO, brasileira, divorciada, nascida aos 23/01/1974, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Carlos de Paulo e de Isaura Pedro Paulo.

O pretendente: EDICLEY SANTOS CERQUEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/11/1989, auxiliar de montagem, natural de Biritinga - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lucilio Bispo de Cerqueira e de Edezia Soares Santos 
Cerqueira; A pretendente: THALITA DO NASCIMENTO GONÇALVES, brasileira, 
solteira, nascida aos 19/10/1989, engenheira civil, natural de Cambuí - MG, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mariano Francisco Gonçalves e de 
Ilsimara do Nascimento Gonçalves.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LEANDRO DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão con-
ferente, nascido em Paratinga, BA, no dia (21/05/1987), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Rodrigues de Souza e de Eli Correia da Silva. A 
pretendente: ARIANE DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/12/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Mário Sérgio Batista de Souza e de Keli Cristina de Oliveira Souza.

O pretendente: HUGO LEVINO, estado civil solteiro, profi ssão analista de planejamento, 
nascido em Americana, SP, no dia (24/05/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Levino e de Meire Aparecida Bernardi Levino. A pretendente: 
VIVIANE MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão microempresaria, nascida 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (10/04/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Carlos Moreira dos Santos e de Elania Aparecida Moreira dos Santos.

O pretendente: JOÃO BATISTA FIRMO DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São João do Paraíso, MG, no dia (23/06/1969), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ireno Antonio de Sousa e de Joana 
Firmo da Rocha. A pretendente: VERA LUCIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
diarista, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (21/04/1966), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Benedito da Silva e de Maria Lucia da Silva.

O pretendente: MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
estoquista, nascido em Serra do Ramalho, BA, no dia (21/02/1983), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Vidal do Nascimento e de Neuza Rodrigues 
Oliveira. A pretendente: JAIRES NERY SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
atendente, nascida em Ipiau, BA, no dia (17/11/1988), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime de Jesus Santos e de Iris Celia Nery dos Santos.

O pretendente: EDCARLOS DIAS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, nascido 
em Piripá, BA, no dia (05/02/1983), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Deusdete Caires Lima e de Ana Novais Dias de Lima. A pretendente: LUZIA 
ROCHA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão lavradora, nascida em Caetité, BA, no 
dia (13/12/1991), residente e domiciliada em Piripá, BA, fi lha de Facília Rocha de Jesus.

O pretendente: JACKSON PEREIRA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (07/09/1985), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rufi no Pereira Rocha e de Ilda Pereira Rocha. A pretendente: 
ADRIANA VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agente comunitária de saúde, 
nascida em Palmeira dos Índios, AL, no dia (30/06/1981), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cicero Vieira da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: JAILSON JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Osasco, SP, no dia (01/12/1994), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Manoel da Silva e de Maria Zeni da Silva. A pretendente: RUTHE 
ANA DA CONCEIÇÃO ANDRE, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em 
Osasco, SP, no dia (02/05/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Pedro Luis Andre e de Ana Maria da Conceição.

O pretendente: NILSON NÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
professor de educação física, nascido em Boquira, BA, no dia (17/10/1992), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Bispo de Souza e de Neli 
Maria de Oliveira. A pretendente: LUANA GABRIELA DA CRUZ MELO, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi nanceira, nascida nesta Capital, SP, no dia (01/02/1992), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Santana de Melo e 
de Maria do Socorro da Cruz Melo.

O pretendente: ELIAS GOMES BALTAZAR, estado civil solteiro, profi ssão analista de siste-
mas, nascido nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia (21/06/1982), residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, fi lho de João Gomes Baltazar e de Diná Ferreira dos Anjos Baltazar. A 
pretendente: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Afrânio, PE, no dia (16/08/1976), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Rodrigues de Andrade e de Francisca Pereira de Brito Rodrigues.
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DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: WALTER SEGALA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 10/11/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Segala e de Marlene 
Maria da Conceição Segala. A pretendente: ANDRESSA PIRES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (17/07/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Abel da Silva e 
de Valdineia Agnelo Pires da Silva.

O pretendente: ISMAEL REIS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Suzano - SP, no dia 12/09/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Manuel Lopes de Oliveira e de Luzia Reis de Oliveira. A pretendente: 
BRUNA TALIA MAGNO QUINTINO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Pinhão - PR, no dia (13/09/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jeff erson Reis Magno e de Mara dos Santos Quintino.

O pretendente: FELIPE PORTERO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão ge-
rente comercial, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 26/09/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Amorim de Oliveira 
e de Loreni Portero Amorim de Oliveira. A pretendente: MARINA DOVIGO DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão internacionalista, nascida em São Carlos - SP (Registrada 
no 1º Subdistrito), no dia (14/09/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ailton Pedroso de Souza e de Claudia Izabel Dovigo de Souza.

O pretendente: PABLO ALLAN DE SOUZA FACIOLI, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de sistemas, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 08/05/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Pereira Facioli e de 
Claudia Renta de Souza Facioli. A pretendente: DÉBHORA FERNANDES DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no 
dia (01/11/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fabio 
Luis Carnaiba de Oliveira e de Eliane Fernandes de Oliveira.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: CARLOS GELMIRE ALVES RIBEIRO, profi ssão: garçom, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Camocim - CE, data-nascimento: 02/08/1984, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Augusto Ribeiro e de Maria Estela Alves 
Felix Ribeiro. A pretendente: LIDIANE DE ARAÚJO VERAS, profi ssão: garçonete, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Parnaíba - PI, data-nascimento: 19/12/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Batista Veras e de Maria da Luz Pereira 
de Araújo. R$12,90

O pretendente: RAINER FELIPPE JOBSTRAIBIZER DA CUNHA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 29/11/1988, coordenador de atendimento, natural de Pederneiras - SP, res-
idente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Gama da Cunha 
e de Marli de Fatima Jobstraibizer da Cunha; A pretendente: ELUEIDE ALMEIDA DE 
AMORIM, brasileira, solteira, nascida aos 06/03/1986, auxiliar de atendimento, natural 
de Miguel Calmon - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Domingos Félix de Amorim e de Irani Almeida de Amorim.

O pretendente: MATHEUS DOS SANTOS ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/07/1999, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adielson dos Santos Alves e de Maria da Gloria dos Santos Alves; 
A pretendente: JULIANA SILVA ARAUJO, brasileira, solteira, nascida aos 07/12/1998, 
analista de sac, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Benedito Araujo e de Vania Maria Silva.

O pretendente: EDSON ALVES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/10/1979, pintor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marcionila Alves dos Santos; A pretendente: VIVIANE ROSA BATISTA, 
brasileira, solteira, nascida aos 18/06/1977, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rita Rosa de Oliveira.

Rovena Rosa/ABr
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e cidadania, para seus mo-
toristas cadastrados. Serão 
cinco módulos educacionais: 
assédio, racismo, diversidade 
sexual, respeito e boas práti-
cas de atendimento.

“A plataforma educacional vai 
promover mais segurança para 
os usuários, sejam eles passa-
geiros ou motoristas”, diz Stella 
Brant, diretora de Marketing da 
empresa. “Como empresa de 

tecnologia que conecta dife-
rentes pessoas, temos o papel 
social de promover diversidade 
e respeito dentro e fora do app”, 
acrescentou.

O projeto foi desenvolvido em 
parceria com a Younder, empre-
sa especializada em educação 
digital, com a consultoria Think 
Eva, que trabalha com proje-
tos relacionados a igualdade 
de gênero, e com Ana Bavon, 
consultora e conferencista 
em diversidade e inclusão. A 
empresa tem cerca de 600 mil 
motoristas cadastrados e 18 mi-
lhões de passageiros em mais de 
1,6 mil cidades no país (ABr).

A empresa tem cerca de 600 mil motoristas cadastrados em mais 

de 1,6 mil cidades no país. 
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Inspiração Diária de Kate Spreckley

Muitos foram chamados à Terra neste momento 
crítico para estarem a serviço da humanidade. 
Grande parte desse serviço inclui desfazer os 
padrões habituais da consciência humana e limpar 
aquilo que pode estar obstruindo a evolução 
da humanidade. Isso pode parecer uma tarefa 
assustadora, pois desvendamos e desmascaramos 
tudo o que é disfunção, danos e feridas em nosso 
mundo. Mas é somente quando descobrimos a raiz 
do nosso sofrimento coletivo que somos capazes 
de eliminar os destroços do passado e trazer à tona 
nossos medos coletivos à luz da cura e liberação.

Atualmente, a energia recebida está trabalhando 
para purifi car seu sistema energético, livrando-o 
dos venenos do passado. Ao mesmo tempo, a 
força da sua alma está sendo repadroniz ada, 
reconectando-o ao seu destino e aos grandes 
poderes e bênçãos que estão por vir. Você 
trabalhou arduamente, mesmo nos momentos 
em que perdeu a fé. Agora é hora de ver o 
mundo com novos olhos. Ver mais uma vez com 
admiração o potencial infi nito que existe.
Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

O ano novo está 

chegando e muitas 

pessoas aproveitam 

desse tempo de 

renovação para 

organizar suas metas e 

defi nir quais objetivos 

serão perseguidos no 

ano que está por vir. 

Você pode estar se per-
guntando por que pre-
cisa definir suas metas. 

E a resposta é simples: para 
saber onde quer chegar, se-
não onde for que seu barco 
atracar será aceitável. O fator 
mais importante de se definir 
uma meta é ter a capacidade 
de sonhar e de tonar o seu 
objetivo visível. 

Quando traçamos um pla-
nejamento, esse é apenas 
uma das formas de alcan-
çarmos a nossa meta. Assim 
como o GPS atualiza melho-
res caminhos durante a rota, 
para a sua trajetória não será 
diferente. Todos os execu-
tivos com quem trabalho se 
empoderaram com seus re-
sultados quando elaboraram 
o seu planejamento anual. 

Assim nós conseguimos 
enxergar tudo que somos 
capazes de construir. Essa 
projeção nos faz incorporar 
um mindset de que é possível 
e iniciamos, cada um ao seu 
ritmo, um processo interno 
de mudança. Por isso é im-
portante não se limitar no 
momento de definir a sua 
meta. Seja ousado! 

O nadador, campeão olím-
pico, Michael Phelps afirma 
que “você não pode colocar 
um limite em nada. Quanto 
mais você sonha, mais longe 
você chega.” Para evitar 
de ter um objetivo magro 
demais, pergunte-se, “e se 
eu alcançasse o dobro, na 
metade do tempo?”. 

Quando falamos de metas 
para o ano que vai entrar, 
podemos mapear nossos ob-
jetivos em 4 categorias: Pes-
soal, Profissional, Financeiro 
e Saúde. Dentro do pessoal, 
incluo relacionamento e es-
piritualidade. Cada campo 
deve ter no mínimo 3 obje-
tivos. Uma dica que gosto de 
usar é pensar em que quali-
dade eu tenho ou o que eu já 

realizei de parecido na minha 
vida que possa me ajudar 
a alcançar essa nova meta. 
Nossas forças impulsionam 
nossos resultados. 

Em um segundo passo, 
especifique cada objetivo. 
Descreva-o de forma que se o 
entregasse para uma criança 
de 10 anos, ela pudesse en-
tender exatamente do que se 
trata. O importante é definir 
as ações prioritárias para 
essa meta se realizar. Por 
exemplo, se quiser mudar de 
emprego, é necessário rever 
o seu currículo, atualizar o 
seu Linkedin, procurar sema-
nalmente vagas na Internet, 
se preparar para as entrevis-
tas e fazer Networking ativo. 

Para facilitar a sua vi-
sualização, coloque tudo 
em um cronograma macro. 
Pesquisas indicam que a 
organização melhora sua 
produtividade,  aumenta 
seu comprometimento e, 
portanto, ajudam a diminuir 
o estresse. 

Para finalizar e saber se 
está avançando na direção 
certa, a meta deve ser ava-
liada através de um critério 
de mensuração. Nesse caso, 
é importante estabelecer um 
indicador de performance, já 
que “quando a performance 
é medida, a performance me-
lhora. Quando a performance 
é medida e reportada, a taxa 
de sucesso acelera”, como já 
dizia o escritor e líder Tho-
mas S. Monson. 

Portanto, se você quer ter 
sucesso em sua vida e tornar 
seus sonhos realidade, defina 
suas metas, escreva-as de 
forma específica, organize 
cada etapa em um crono-
grama e meça sua evolução 
periodicamente. 

Estabelecer metas nos 
permite ter uma visão de 
longo-prazo e nos empodera 
no dia a dia com motivação. 

(*) - É coach executiva especialista em 
desenvolvimento de alta performance 

para liderança e fundadora da Kyma 
Coaching (@lucianacarreteiro). 

Como defi nir metas e conquistar 
sonhos?

Luciana Carreteiro (*)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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"pilha
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Ernesto
Nazaré,
pianista

Ricardo
Tozzi, ator
brasileiro
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Neste
lugar

Citação
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A Uefa fez ontem (16), em Nyon, 
o sorteio dos confrontos das oitavas 
de fi nal da Liga dos Campeões, que 
defi niu adversários acessíveis para 
pelo menos dois dos três times 
italianos vivos na competição. A 
Juventus, que poderia pegar times 
como Real Madrid, Tottenham ou 
Chelsea, enfrentará o Lyon. 

Já a estreante Atalanta, que se 
classifi cou na última rodada após ter 
perdido seus três primeiros jogos, 
duelará com o Valencia, evitando ad-
versários como Liverpool, Barcelona, 
PSG ou Bayern de Munique. O Napoli, 
que fez boas partidas com o campeão 
Liverpool na fase de grupos, duelará 
com o Barça nas oitavas. 

“É uma grande equipe, um grande 
desafi o, serão duas partidas fasci-
nantes. Iremos sem medo”, disse 
o novo técnico do clube azzurro, 
Gennaro Gattuso. O confronto de 
maior peso será entre Real Madrid e 
Manchester City. Já os Reds pegam 

EP
A

Oitavas de fi nal da Liga dos Campeões

Sorteio dos confrontos das oitavas de fi nal da Champions. 

o Atlético de Madrid, enquanto o 
PSG, de Neymar, encara o Borussia 
Dortmund. 

Confi ra todos os confrontos: Lyon 
x Juventus; Napoli x Barcelona; 

Atalanta x Valencia; Atlético x Li-
verpool; Real Madrid x Manchester 
City; Borussia Dortmund x PSG; 
Chelsea x Bayern; e Tottenham x 
Leipzig (ANSA).
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SAOs números estão no 
primeiro estudo global 
sobre terras secas, di-

vulgado na semana passada 
pela FAO. 

Chamado “Árvores, flores-
tas e o uso da terra em áreas 
secas”, o relatório apresenta 
as diretrizes para o monitora-
mento futuro dessas zonas e 
ajuda os países nos esforços 
de identificar ações apropria-
das para a restauração e o 
manejo sustentável do solo.

“As terras secas não são 
terrenos baldios, mas sim 
paisagens produtivas com 
considerável potencial eco-
nômico e valor ambiental”, diz 
o estudo da FAO. Essas áreas 
abrigam aproximadamente 2 
bilhões de pessoas no mundo 
e mais de um terço dos pontos 
críticos de biodiversidade.

“O bosque seco da América 
do Sul é menos conhecido que 
a selva tropical, mas 30% da 
população dessa sub-região 
vive em terras secas. Além 
disso, a biodiversidade que se 
encontra ali é fundamental para 

Terras secas cobrem quase um 
terço da América do Sul

As terras secas cobrem quase 545 milhões de hectares na América do Sul, o que equivale a 31% do 
total da superfície terrestre da região e a 9% das zonas áridas do mundo

fazer frente às mudanças climá-
ticas, principalmente aquelas 
associadas à escassez de água”, 
disse Hivy Ortiz, ofi cial fl orestal 
da FAO para a América Latina.

Entre os principais bosques 
secos do subcontinente estão 

FAO fez primeira radiografi a global desse ecossistema.

o de Tumbes-Piura, no sul 
do Equador e no noroeste 
do Peru; o de Tumbes-Cho-
có-Magdalena, que atravessa 
Colômbia, Equador e Peru; e 
os vales colombianos de Patía, 
Magdalena e Cauca. 
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O chanceler japonês Toshi-
mitsu Motegi reiterou a posi-
ção de que a Coreia do Sul deve 
retifi car violações de direito 
internacional e da questão de 
trabalhos forçados realizados 
no período da guerra.

Motegi fez o comentário du-
rante uma breve reunião com 
o chanceler sul-coreano Kang 
Kyung-wha, em Madri, onde 
ambos participavam de cúpula 
da ASEM, encontro entre chan-
celeres da Ásia e da Europa.

Durante a conversa de 
cerca de 10 minutos, no do-
mingo (15), Motegi também 
enfatizou a importância das 
relações bilaterais, bem como 
as relações entre o Japão, os 
Estados Unidos e a Coreia do 
Sul para lidar com a questão 
dos lançamentos de mísseis 

Japão pede que Coreia do Sul retifi que 
questões de trabalho forçado

Chanceler japonês Toshimitsu Motegi alegou que acordo de 1965 

já resolveu o assunto. 

balísticos pela Coreia do 
Norte.

Os chanceleres do Japão e 
da Coreia do Sul concordaram 
em cooperar para formar a 
base da reunião planejada 
entre o premiê japonês Shinzo 
Abe e o presidente sul-core-
ano Moon Jae-in, que deve 
ocorrer na cidade chinesa de 
Chengdu na semana que vem.

Motegi afirmou que a dete-
rioração nas relações entre os 
dois países é fruto das ques-
tões de trabalhos forçados no 
período da guerra.

No ano passado, a Suprema 
Corte da Coreia do Sul or-
denou que fi rmas japonesas 
pagassem indenizações para 
os autores de ações judiciais 
que alegam ter tidos seus fa-
miliares, ou eles próprios, sido 

forçados a trabalhar em em-
presas japonesas no período 
da Segunda Guerra Mundial. 
O Japão mantém a posição de 

que um acordo bilateral de 
1965 já concluiu as questões 
de compensações do período 
da guerra (NHK/ABr).

Segundo a FAO, 3,8% da 
cobertura florestal em terras 
secas na América do Sul de-
sapareceu entre 2001 e 2010, 
principalmente “devido ao 
cultivo de soja e à criação de 
gado” (ANSA).
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Especial

O projeto DNA do Brasil, liderado 
por uma cientista brasileira, 
vai identifi car as principais 
características genéticas dos 
brasileiros para que seja possível 
prevenir e tratar doenças, além de 
mapear os ancestrais da população

Camila Boehm/Agência Brasil 

A iniciativa, lançada nesta semana, será o primeiro 
projeto de sequenciamento de DNA em larga 
escala no país e vai inserir o Brasil no mapa 

mundial dos estudos genômicos.

“Nosso projeto quer fazer um panorama geral da 
população brasileira como um todo, com um número 
grande de brasileiros para que a gente possa fazer 
pesquisas mais aprofundadas tanto sobre a saúde, a 
genética da nossa saúde, quanto também sobre a nossa 
origem, de como a gente se formou a partir desses 
grupos populacionais originais” disse a professora 
Lygia da Veiga Pereira, da USP, que lidera o projeto, 
sobre os dois eixos do estudo genômico.

Até o momento, menos de 0,5% das pesquisas realiza-
das no mundo contemplaram a população brasileira.  No 
que diz respeito à saúde, Lygia explicou que o sequencia-
mento do DNA dos brasileiros vai possibilitar “entender 
quais são as variações genéticas que estão associadas 
ao nosso risco de desenvolver doenças comuns. 

O grande desafi o da genética do século XXI é enten-
der a genética da predisposição para doenças como 
diabetes, doença cardiovascular, Alzheimer, asma, de-
pressão, que são doenças comuns. A gente não conhece 
bem a genética dessas doenças porque é complexa, 
ela é o resultado de centenas de alterações genéticas, 
mais o meio ambiente”, explicou Lygia.

Por meio do projeto, será possível identifi car genes 
associados a doenças e genes associados a caracte-

Projeto liderado por brasileira 
mapeará genoma de 15 mil pessoas

O mapeamento do genoma permitirá prevenir e tratar doenças.

O custo do sequenciamento de um genoma completo caiu consideravelmente
nas últimas décadas.

Sequenciamento do genoma de 15 mil pessoas vai possibilitar prevenir e tratar doenças.

Fotos: Camila Boehm/ABr

rísticas morfológicas – que se referem à forma do 
organismo. Além da detecção da doença, a interpre-
tação dos testes genéticos vai permitir, segundo a 
pesquisadora, identifi car a predisposição às doenças, 
respostas a medicamentos e levar ao desenvolvimento 
de novas terapias.

Além de desvendar as características do DNA dos 
brasileiros, o projeto tam-
bém tem o objetivo de 
montar um banco público 
com dados genéticos da 
população brasileira que 
fi cará disponível para pes-
quisadores de todo o mun-
do que tenham interesse 
em estudos da genética 
da população do Brasil. 
“Esse banco de dados vai 
poder ser explorado e 
garimpado para a gente 
fazer muita descoberta, 
tanto do ponto de vista de 
saúde, como de evolução e 
até histórico”, disse.

O projeto pretende ma-
pear o genoma de 15 mil 
pessoas, com idades entre 
35 e 74 anos, que já inte-
gram a amostra do Estudo 
Longitudinal de Saúde do 

Adulto (Elsa), a maior pesquisa epidemiológica do 
país, fi nanciada pelo Ministério da Saúde e Ministério 
da Ciência e Tecnologia. 

O Elsa abrange moradores dos estados da Bahia, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo 
e Rio Grande do Sul. Essas 15 mil pessoas têm sido 
acompanhadas clinicamente desde 2008 e agora as 
informações genéticas serão agregadas a esse banco 
de dados, conforme elas forem assinando o termo de 
consentimento para participação desse novo projeto. 

“Existe uma série de mecanismos para gente poder 
trabalhar com esses dados, mas de forma absoluta-
mente anônima. A gente precisa ter segurança sobre 
a privacidade das pessoas e ao mesmo tempo poder 
usar esses dados para poder fazer descobertas, des-
cobertas que vão impactar a saúde do brasileiro”, 
disse ela. 

Para o professor Paulo Lotufo, da Faculdade de 
Medicina da USP e que está à frente do Elsa em 
São Paulo, “o projeto permitiu destacar as doenças 
cardiovasculares e diabetes na agenda da pesquisa 
epidemiológica no país. E, esse novo passo a ser dado 
com o DNA do Brasil nos permitirá contribuir ainda 
mais para a saúde da população”.

Os recursos para sequenciar o genoma completo 
dos primeiros três mil brasileiros – que correspondem 
à primeira etapa do projeto – foram garantidos pela 
empresa Dasa. “Atualmente a gente consegue fazer 
o processamento de cerca de 40 genomas completos 
a cada dois ou três dias, é uma alta capacidade que 
vai permitir que a gente sequencie as primeiras três 
mil amostras em seis meses e depois completar todas 
as 15 mil em até dois anos”, disse Gustavo Campana, 
diretor-médico da Dasa.

Campana explicou que, com a evolução da tecnologia, 
houve uma queda no custo de sequenciamento de um 
genoma completo. “Por exemplo, no projeto Genoma 
Humano [na década de 1990], um único genoma de-
morou 13 anos e custou mais de R$ 3 bilhões. Hoje 
nós conseguimos sequenciar um genoma em torno de 
36 a 48 horas por cerca de US$ 1 mil”.

Além da Dasa, outras empresas privadas estão en-
volvidas para realização do projeto: a Illumina, que vai 
fornecer os insumos para o sequenciamento; e a Google 
Cloud, que vai processar os dados de sequenciamento 
em sua nuvem, permitindo análises e cruzamento de 
dados em escala. Após a conclusão dos primeiros 3 mil 
genomas, no prazo previsto de seis meses, o banco de 
dados já estará disponível para uso pelos pesquisadores.

“A gente vai saber exatamente aquela população que 
tem alto risco de diabetes, por exemplo, ou alto risco 
de enfartar, então você pode fazer terapêuticas mais 
precoces e faz prevenção e até alteração de hábitos 
de vida. Então na vida de um indivíduo, no futuro, 
isso vai ter um impacto muito grande para deixar as 
pessoas mais saudáveis e não desenvolver as doenças 
crônicas”, fi nalizou Campana.

Procedimento de extração de DNA.
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