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Professor temporário

@Estão abertas até o dia 17 de janeiro as inscrições para o processo 
seletivo para contratação de um professor por tempo determinado 

para o Departamento de Ciências de Computação (SCC) do Instituto de 
Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. O 
salário pode variar de acordo com o título do candidato, sendo R$ 1.918,72 
para doutores e R$ 1.371,19 para mestres, com jornada de 12 horas 
semanais de trabalho. Os interessados devem se inscrever diretamente 
no link uspdigital.usp.br/gr até as 17 horas, seguindo as orientações do 
edital disponível em www.icmc.usp.br/e/a7c72.    Leia a coluna 
completa na página 2

Negócios em Pauta

Voltar para Portugal
Portugal teve, em 2018, a quarta taxa de natalidade mais baixa entre os 
Estados-membros da UE, registrando também uma diminuição de sua 
população para 10,28 milhões de pessoas, com 87 mil nascimentos e 
113 mil mortes no ano passado. Em busca de reverter este quadro pre-
ocupante, o ‘Programa Regressar’, iniciativa do Governo português, visa 
apoiar os que emigraram de Portugal, bem como os seus descendentes 
e outros familiares, para que tenham melhores condições para voltar a 
Portugal e para aproveitar as oportunidades que hoje existem no país. O 
programa também contempla equivalências e reconhecimento de habili-
tações literárias. Outras informações: (https://www.programaregressar.
gov.pt/wp-content/uploads/RoteiroDeRegressoAPortugal_DGACCP.
pdf).    Leia a coluna completa na página 3

O B a n c o  C e n t r a l 
(BC) quer esti-
mular a competi-

tividade bancária no país 
para reduzir os juros co-
brados e ampliar o acesso 
da população aos serviços 
financeiros. O presidente 
da instituição, Roberto 
Campos Neto, disse on-
tem (9), que os avanços 
tecnológicos no setor, 
como o open banking e 
o sistema de pagamentos 
instantâneos, vão abrir o 
mercado e serão ‘um mar-
co na indústria financeira 
brasileira’.

“Muitas coisas que esta-
mos fazendo é para igualar 
as redes digitais com as 
redes físicas. Todos os 
entraves que fazem com 

BC quer estimular 
mais competitividade 
entre os bancos

que a plataforma digital não 
consiga competir, é nessa 
área que estamos atuan-
do”, disse o 
presidente ao 
apresentar os 
resultados de 
implementa-
ção da Agenda 
BC#, que re-
úne as ações 
estratégicas 
do BC para 
os próximos 
anos. A expec-
tativa é que os 
grandes ban-
cos também 
tenham êxito 
nesse  novo 
ambiente de maior com-
petição estrutural. 

“Nossa ideia é criar com-

petição bancária. Olhar 
para frente, como será a 
intermediação financei-

ra no futuro? 
É inerente o 
c resc imento 
da tecnologia 
e precisamos 
destravar as 
barreiras da 
competição”, 
disse Campos 
Neto. No open 
banking os da-
dos bancários 
pertencem aos 
clientes e as 
instituições fi-
nanceiras vão 
compartilhar 

essas informações. No caso 
do sistema de pagamentos 
instantâneos, o objetivo é 

permitir as transações a 
qualquer momento e torná-
-las mais baratas.

Para Campos Neto, essas 
medidas de fomento à com-
petitividade fazem parte 
do ciclo de reinvenção do 

mercado com recursos 
privados. A ideia é incen-
tivar os juros mais baixos 
a longo prazo para permitir 
o financiamento privado 
para grandes agentes e, 
consequentemente, que 

Objetivo é reduzir juros e ampliar o acesso aos serviços financeiros.

haja mais fomento públi-
co, com menos custo de 
crédito, aos pequenos e 
médios, garantindo mais 
inclusão e participação 
social no sistema finan-
ceiro (ABr).
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CONTRATO DE TRABALHO VERDE E AMARELO
O Contrato de Trabalho Verde e Amarelo será válido apenas para con-
tratos a partir de 01/01/2020, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA EFETUOU BANCO DE HORAS, ENTRETANTO AUMENTA AS 
FOLGAS SEM HORAS EXTRAS, FICANDO NEGATIVO, PODE USAR ESSE 
SALDO EM FUTURAS HORAS EXTRAS?  

Esclarecemos que banco de horas é o mecanismo que possibilita a 
compensação do excesso de horas trabalhadas em um dia com a cor-
respondente diminuição em outro, sem o pagamento de horas extras. 
Portanto, entende-se que não pode existir banco de horas negativo.

ESTABILIDADE POR ACIDENTE
Funcionário sofreu acidente e ficou 10 dias afastado, terá estabilidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRORROGAR A LICENÇA MATERNIDADE
Atestado de 15 dias para amamentação é válido para prorrogar a 
licença maternidade com abatimento na GPS? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O SALÁRIO FAMÍLIA PODE SER PAGO PROPORCIONAL?
Esclarecemos que o salário família somente poderá ser pago de forma 
proporcional no mês de admissão e demissão do empregado, conforme 
art.4, §4º da Portaria ME/GM nº09/19.

RECOLHIMENTO A MENOR
O recolhimento de INSS do transportador autônomo foi recolhido 
com valor menor que o salário mínimo, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Após a reforma trabalhista, existe alguma taxa e/ou contribuição 
sindical obrigatória para empregados ou empregadores? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Muitas coisas 
que estamos 

fazendo é para 
igualar as redes 
digitais com as 
redes físicas. 
Todos os entraves 
que fazem com 
que a plataforma 
digital não consiga 
competir, é nessa 
área que estamos 
atuando.

O presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, vol-
tou atrás e acolheu pedido 
do governo para extinguir 
sua própria liminar que 
suspendeu a Resolução 
do Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP), 
que reduziu os valores do 
seguro obrigatório DPVAT 
(sigla de Danos Pessoais 
por Veículos Automotores 
de Vias Terrestres).

“Exerço o juízo de retrata-
ção e reconsidero a decisão 
liminar anteriormente profe-
rida nesses autos”, escreveu 
Toffoli na Tutela Provisória 
Na Reclamação 38.736  feito 
pela pela Advocacia-Geral 
da União (AGU). No pedido, 

Dias Toffoli derruba a própria liminar e 
reduz valor do Dpvat

o Dpvat economicamente 
inviável”.

Segundo nota, a segurado-
ra “omitiu a informação de 
que há disponível no fundo 
administrado pelo consórcio 
o valor total de 

R$ 8,9 bilhões, razão pela 
qual ainda haveria recur-
sos suficientes para cobrir 
as obrigações do Seguro 
Dpvat”. Com a reconside-
ração do ministro Toffoli, o 
preço pago pelo seguro cai.

“O valor do seguro passa 
a ser de R$ 5,21 para carros 
de passeio e táxis e R$ 12,25 
para motos, uma redução 
de 68% e 86%, respectiva-
mente, em relação a 2019”, 
segundo a AGU (ABr).

a AGU argumentou que “não 
era razoável a alegação da 
Seguradora Líder, consórcio 

de empresas que administra 
o seguro obrigatório, de que 
a redução dos valores torna 

Crise Irã-EUA
O papa Francisco afirmou ontem (9) que a tensão entre 

Estados Unidos e Irã arrisca criar um “conflito de grande 
escala”. A declaração foi dada durante um encontro com 
embaixadores estrangeiros no Vaticano, um dia depois 
de o presidente Donald Trump ter dado sinais de arrefe-
cimento na disputa com o país persa (ANSA).

"Míssil abatendo avião"
Um vídeo publicado pelo jornal americano “The New York 

Times” ontem (9) revela um momento em que o avião ucra-
niano que caiu no Irã, deixando 176 mortos, é atingido por um 
míssil. “Para analisar o vídeo, confirmamos que ele foi filmado 
perto da rota de voo do avião a partir de Teerã (ANSA).

Vacina pentavalente
O Ministério da Saúde começou a distribuir ontem (9) 1,7 

milhão de doses da vacina pentavalente aos estados, que vão 
encaminhá-las em seguida aos municípios. A vacina garante 
proteção contra cinco doenças: difteria, tétano, coquelu-
che, hepatite B e a bactéria Haemophilus influenza tipo B 
(responsável por infecções no nariz e na garganta) (ABr).

AI/HERE Technologies

IPVA com desconto 
Hoje (10) vence o prazo para o 

pagamento integral, com desconto 
de 3%, ou da primeira parcela do 
IPVA de 2020 para os veículos com 
final de placa 2. O calendário con-
tinua na segunda-feira (13), para 
veículos de placa final 3 e segue 
até o dia 22 para os veículos com 
placa final 0, desconsiderando os 
finais de semana. Para efetuar o 
pagamento, basta se dirigir a uma 
agência bancária credenciada com 
o número do Renavam.

Marcelo Camargo/ABr

Presidente do STF, ministro Dias Toffoli.
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Alan Arrais/NBR/ABr

O navio Almirante Maximiano 
partiu de Porto Willians, no 
Chile, ontem (9), em direção 
ao temido Estreito de Drake, 
ponto de encontro dos ocea-
nos Pacífico e Atlântico, onde 
as ondas podem chegar a 11 
metros de altura, última etapa 

antes de chegar na Antártica. 
O navio deve atracar amanhã, 
sábado (11), para acompanhar 
a reinauguração da Estação 
Comandante Ferraz. A ce-
rimônia está marcada para 
terça-feira(14) e a TV Brasil 
vai transmitir o evento ao vivo. 

Navio Almirante Maximiano 
no Estreito de Drake

MF Press Global/Reprodução

Saque-aniversário do FGTS 
pode quintuplicar crédito 
consignado 

O saque-aniversário, modalidade de saque 
do FGTS, que entrará em vigor em abril, tem o 
potencial de quintuplicar o volume de crédito 
consignado (com desconto no salário) para os 

trabalhadores da iniciativa privada. De acordo 
com a Secretaria de Política Econômica  do 
Ministério da Economia, o saque-aniversário  
deve criar um mercado de até R$ 100 bilhões em 
recebíveis de crédito nos próximos quatro anos. 

Os recebíveis representam os recursos de que 
os bancos podem se apropriar em caso de calote 
do tomado. A lei que criou o saque-aniversário 

permite que os trabalhadores usem o dinheiro 
sacado a cada ano como garantia em operações 
de crédito. Os recebíveis do saque-aniversário 
deverão fazer com que os juros médios caiam 
para o tomador. Isso porque a garantia de 
receber parte do saldo do FGTS em caso de 
inadimplência reduz os riscos para os bancos, 
que podem cobrar taxas mais baixas (ABr).
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Você conhece 
seus clientes?

Quando comecei a 
trabalhar em vendas 
– há quase quarenta 
anos – aprendi que 
um dos segredos 
dos profissionais de 
sucesso era conhecer 
muito bem os produtos 
que vendiam. 

Passados alguns anos, 
me foi dito que, além 
de conhecer bem os 

produtos que compunham 
o portfólio, eu deveria 
conhecer os produtos da 
concorrência. Foram duas 
preciosas lições que me 
permitiram ganhar vários 
prêmios como vendedor. 
Mas isso foi há quase qua-
renta anos.

Hoje o vendedor que ape-
nas conhece os produtos da 
sua própria empresa e os 
dos concorrentes não tem 
condições de competir no 
mercado. Tão importante 
quanto esses dois conhe-
cimentos é o terceiro eixo 
desse tripé: é preciso co-
nhecer profundamente bem 
o cliente. Essa afirmação 
pode parecer óbvia para 
alguns. Mas na prática, 
poucos são os vendedores 
que realmente conhecem 
seus clientes. 

Em dois trabalhos de as-
sessment que realizei entre 
janeiro e fevereiro de 2018, 
pude comprovar que o grau 
de desconhecimento do 
vendedor sobre questões 
estratégicas relacionadas 
ao cliente é verdadeira-
mente assustador. Para 
se ter uma idéia, em uma 
amostra que representava 
um universo de cerca de 
250 profissionais de vendas, 
menos de 40% conseguiram 
comprovar um grau mínimo 
de intimidade com informa-
ções sobre o cliente (o mais 
assustador não é uma nota 
baixa neste quesito, mas 
sim o desvio padrão que foi 
inferior a 15).

Você pode estar pergun-
tando sobre o que esses 
vendedores não conheciam 
sobre o cliente. Eles não 
foram capazes de identificar 
os principais elementos da 
cadeia de valores do cliente, 
não foram capazes de listar 
os principais consumidores 
dos produtos fabricados 
pelos clientes, não conse-
guiram identificar as prin-
cipais ameaças do setor de 
atividade do cliente, não 
conseguiram identificar 
necessidades dos clientes 
ainda não atendidas.

Também, não souberam 
dizer que tipo de tecnologia 
poderia tornar os atuais pro-
dutos do cliente obsoletos, 
não souberam dizer quem 
poderia ameaçar a posição 
competitiva ocupada pelo 
cliente e, finalmente, não 
foram capazes de fazer um 
diagnóstico da importância 
estratégica daquela conta.

Ao ler a lista acima, alguns 
vendedores “da antiga” 
dirão que não lhes cabe res-
ponder a essas perguntas. 
Ledo engano. O vendedor 
do século XXI é um profis-
sional de vendas e não um 
tirador de pedidos, como 
tem dito todos os especia-
listas em vendas. Sugiro um 
exercício prático: faça uma 
lista de seus 3 principais 
clientes e veja se você sa-
beria responder a todas as 
perguntas que listei a pouco.

Caso tenha conseguido, 
parabéns. Você está no 
caminho certo.

Em caso negativo, não se 
deixe paralisar pela frus-
tração. Comece a ler bons 
livros, frequente cursos 
sérios (pessoalmente eu 
indico o MBA em Gestão 
Comercial da FGV), assine a 
Venda Mais, assista a vídeos 
apresentados por especia-
listas no assunto. 

Em outras palavras, invis-
ta em você mesmo e boas 
vendas.

 
(*) - É coordenador acadêmico do 

MBA em Gestão Comercial da FGV.

JB Vilhena (*)
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News@TI
Livro Vantagem Digital 

@O livro é dividido em cinco ca-
pítulos: Vantagem Digital, em 

que o autor apresenta sua visão sobre 
as forças e movimentos que estão 
moldando a Era Digital;  Tecnologias 
Transformadoras, dedicado a investi-
gar as tecnologias transformadoras que 
estão mudando radicalmente o mundo 
da forma que conhecemos e aborda a 
tecnologia na perspectiva estratégi-
ca; Um novo olhar para a estratégia, 
capítulo que discute como produzir 
valor na Era Digital para a empresa e 
para seus stakeholders; DNA Digital, 
traz a análise das práticas usadas 
pelas empresas digitais, ajudando o 
leitor a reconhecer a que distância a 
empresa está do DNA Digital e que características precisará priorizar 
para amadurecer digitalmente e Cultura, Execução e Pensamento 
Estratégico, que reúne os demais conceitos dos capítulos anteriores 
de modo a racionalizar a jornada de transformação digital da empresa 
(https://www.amazon.com.br/Vantagem-Digital-Guia-Pr%C3%A1tico-
-Transforma%C3%A7%C3%A3o/dp/8550803219).

Trigg e Visa levarão brasileiros para os Estúdios 
Warner Bros

@Após anunciar a parceria com a CCXP pelos próximos 3 anos, 
com descontos exclusivos para o evento e ações inéditas, e lançar 

os cartões com as artes oficiais dos personagens da DC, dessa vez, a 
fintech, em parceria com a Visa e Warner Bros, vai além: levará um 
cliente com acompanhante, com tudo pago, para conhecer os Estúdios 
Warner, em Los Angeles. Para participar, os clientes Trigg devem se 
cadastrar no programa Vai de Visa, pelo app da Trigg ou direto no site 
www.vaidevisa.com.br. A cada compra a partir de R$10 com o Trigg 
Visa, o cliente ganha um número da sorte para concorrer ao prêmio. 
Os números da sorte estarão disponíveis para consulta no site www.
vaidevisa.com.br.

Como adotar uma jornada 
de digitalização

Carlos Alberto Ferraiuolo Jr. (*)

Mas, nem sempre nos damos 
conta de que essa jornada de 
digitalização deve ter como 

base uma eficiente estratégia de gestão 
documental para que todos os dados 
provenientes de diversas fontes possam 
ser transformados em inteligência.

Muitas empresas ainda não geren-
ciam seus processos documentais com 
eficiência e lidam com documentos 
duplicados ou triplicados, consumo 
excessivo de papel e processos inefi-
cientes. E como cada vez geramos mais 
e mais dados, sem uma estratégia de 
gestão documental, certamente todos 
perderão muito tempo procurando as 
informações corretas e deixarão de per-
ceber boas oportunidades de negócio.

Quando uma empresa implanta um 
eficiente sistema de gestão documental, 
imediatamente começa a perceber um 
aumento na produtividade e redução 
de custos, comprovando que essa é a 
base para a jornada de digitalização 
dos negócios. 

Com a ajuda de um parceiro, a jornada 
de digitalização pode ser transparente 
e sem atrito, começando com a im-
plantação de políticas que irão nortear 
o gerenciamento de documentos e 
analisar os processos. Em seguida, é 
necessário escolher a solução mais ade-
quada e realizar todos as customizações 
necessárias para que o sistema atenda 

a todas as necessidades da empresa. 

Sem a ajuda de um parceiro, as em-
presas correm o risco de simplesmente 
tentarem replicar os processos basea-
dos em papel nos processos digitais. E 
a nossa experiência aponta que o que 
funciona no papel não necessariamente 
funciona em formato digital. Os pro-
cessos atuais precisam ser analisados 
e entendidos para serem otimizados e 
transferidos para o meio digital. Afinal, 
o objetivo é automatizar processos e 
ganhar mais eficiência. 

E, por fim, é preciso acompanhar todo 
o processo de digitalização, indexação 
e entrada dos documentos no sistema, 
junto com os usuários, que devem ser 

incluídos desde o início no projeto da 
jornada de digitalização, para que eles 
consigam acessar as informações com 
agilidade e segurança. 

A jornada de digitalização e a con-
sequente implantação de um sistema 
de gestão documental são apontadas 
como fundamentais para melhorar os 
resultados das empresas, economi-
zando tempo e dinheiro, aumentando 
a produtividade e, principalmente, 
implantando uma nova maneira de 
trabalhar e uma cultura de colaboração, 
fundamentais para manter a competiti-
vidade dos negócios no atual ambiente 
econômico.

(*) É diretor de tecnologia e produtos da Access.

Curiosamente, quando se pensa em transformação digital, o que nos vem à mente em primeiro lugar são 
robôs, sensores e máquinas conectadas

TW
 S

ol
ut

io
ns

A tecnologia vem revolu-
cionando diversos setores 
da economia, com soluções 
que aumentam a segurança 
de transações, facilitam ro-
tinas e otimizam recursos. 
O mercado de crédito tam-
bém se beneficia das inova-
ções e, especialmente na 
etapa de análise de riscos 
(uma das mais críticas do 
negócio), a tecnologia vem 
trazendo grandes avanços.

Na concessão de crédito 
para pessoas jurídicas, há 
uma infinidade de dados 
financeiros disponíveis, 
mas as informações são 
esparsas e nem sempre 
consistentes ou confiáveis. 
Os analistas se veem mer-
gulhados em planilhas e 
dados para chegar a uma 
decisão assertiva, mas 
encontram dificuldade e in-
segurança, pois não conse-
guem fazer suas avaliações 
baseadas em um banco de 
dados confiável e acabam 
dedicando um bom tempo 
organizando informações.

É nesse ponto que a 
tecnologia vem facilitando 
as rotinas de análise de 
crédito. A plataforma da 
Klooks oferece aos credo-
res de pessoas jurídicas a 
chance de integrarem aos 
seus sistemas um banco de 
dados robusto e confiável, 
que automatiza o processo 
de planilhamento de de-
monstrativos financeiros 
(geralmente tabelas exten-
sas em pdf).

 
E como a plataforma da 
Klooks facilita a análise 
de crédito?

A Klooks facilita as aná-
lises, porque coleta de-

Plataforma inteligente 
facilita análise de crédito PJ
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monstrativos financeiros de 
empresas de capital fechado 
que estejam disponíveis em 
fontes públicas e os entrega 
em PDF e tabulados aos 
usuários da plataforma. 
Trata-se de uma informação 
indispensável à análise de 
crédito e que geralmente 
precisa ser solicitada ao 
cliente. O retorno do clien-
te nem sempre é rápido e, 
quando chega, as equipes 
de análise ainda têm que 
tabular as informações. 
Além do trabalho manual ser 
mais demorado, está sujeito 
a erros e inconsistências, 
sem contar que os analistas 
acabam envolvidos em roti-
nas "braçais" de baixo valor 
agregado.

A Klooks automatiza essa 
rotina e seu usuário precisa 
simplesmente fazer uma 
consulta por CNPJ para 
acessar as informações que 

deseja. E caso ele tenha 
um modelo automático de 
análise de dados, em muitos 
casos a plataforma acaba 
sendo a chave que falta 
para automatizar a análise 
de crédito por completo, 
agilizando muito o envio das 
propostas.

As facilidades não param 
por aí. A plataforma da Klooks 
vai além. Nos casos em que 
os balanços não são encontra-
dos em fontes públicas, a em-
presa se propõe a executar 
o trabalho de planilhamento 
em até duas horas.

Inteligência de dados para 
negócios mais rentáveis

A concessão de crédito é 
uma atividade que envolve 
muitos riscos, mais ainda no 
Brasil, onde há alta inadim-
plência. Portanto, exige 
estratégia para que esses 
riscos sejam minimizados, 
permitindo decisões asser-

tivas, que garantam a sus-
tentabilidade do negócio.

Hoje, ter maior agilidade 
e segurança na análise de 
crédito já é uma realidade 
próxima de se alcançar 
com a plataforma Klooks. 
Ela otimiza todas as eta-
pas do ciclo de crédito e 
ainda torna as análises 
mais seguras, com avalia-
ções baseadas em dados 
confiáveis, atualizados e 
aprofundados.

Não existe fórmula má-
gica quando se trata de 
conceder crédito com 
segurança. Contudo, exis-
tem práticas e recursos 
que minimizam os riscos 
e fornecem os elementos 
necessários para a tomada 
de decisões promissoras. 
As soluções estão aí. Só 
falta começar.

 
(Fonte: Alexandre Abu-Jamra, CEO e 

fundador da Klooks).
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D - Liderança em SUV’s
Em um ano positivo para o mercado automotivo, a Volvo Cars Brasil 
termina 2019 com 7.916 unidades comercializadas, sendo dezembro o 
mês mais forte da história da marca no país, com 980 emplacamentos. 
O número representa um crescimento de 15,8% em relação ao ano an-
terior e coloca a fabricante sueca como a marca com maior alta entre 
as cinco primeiras do segmento premium. A empresa atingiu 15,2% de 
participação do segmento, conquistando a liderança em algumas das 
principais categorias. Entre os SUV’s, a XC60 é a mais vendida, tendo 
alcançado 27,4% de share e o modelo de 7 lugares, a XC90, também na 
liderança, acumulou 20% da fatia.

E - Modelo de Certificação
A Audtax, líder em serviços de Auditoria, Consultoria, Assessoria Fi-
nanceira, Risk Advisory e serviços profissionais para o mercado de SMB 
do Brasil, acaba de lançar um programa para certificar consultores nas 
áreas de contabilidade, administração de empresas, economia e sistema 
de informação em todo o Brasil. O objetivo da empresa é criar uma rede 
de especialistas que irão auxiliar os usuários da plataforma Audtax, 
na gestão de seus empreendimentos. A qualificação e certificação dos 
parceiros são feitas online. Após receber o certificado, os contatos do 
consultor serão disponibilizados junto à rede franqueada. Mais informa-
ções: (www.audtax.com.br).

F - Inovação Digital 
A Hitachi Vantara anuncia que se uniu à Hitachi Consulting, empresa 
que também faz parte do grupo Hitachi para criar uma nova força de 
infraestrutura e soluções digitais. A fusão objetiva abrir vantagem compe-
titiva digital para transformar o setor corporativo, combinando a melhor 
infraestrutura de TI, gerenciamento de dados e analítica, com experiência 
em Inteligência Artificial, soluções industriais e transformação digital. 
A “nova” empresa combinará os serviços digitais liderados pela consul-
toria e o conhecimento vertical do setor, da Hitachi Consulting, com o 
conhecimento no domínio de TI da Hitachi Vantara. Mais informações: 
(www.hitachivantara.com).

A - Clínica para Gatos 
Com o objetivo de aproveitar o nicho deixado por grande partes das 
clínicas veterinárias tradicionais, que priorizam atendimento aos cães, 
foi criada a The Cat Doctor. Uma clínica Cat friendly, com certificado 
categoria Ouro da American Association of Feline Practitioners, que 
dispõe de difusores de feromônio sintético, que vaporizam odores feli-
nos análogos ao odor materno e diminuem o nível de estresse dos pets. 
Atualmente, o espaço funciona de segunda a sábado, das 9h às 18h, na 
Rua Sena Madureira, 667, Vila Clementino. Mais nformações: (www.
thecatdoctor.com.br).

B - Calçados e Acessórios
Na próxima semana, de 13 a 15, acontece no Expo Center Norte, a 
47ª edição da Couro Moda, mais importante feira de calçados e artigos 
de couro da América Latina. O evento é integrado à 10ª edição da São 
Paulo Prêt-à-Porter - Feira Internacional de Negócios para Indústria 
de Moda, Confecções e Acessórios. A edição reúne grandes players do 
mercado calçadista nacional e compradoras estrangeiros dos maiores 
centros de consumo do mundo, como Estados Unidos e América Latina. 
A feira é reconhecida por fortalecer e fomentar informação e negócios 
entre  varejo e lojistas, além de gerar negócios que correspondem a 
35% do movimento anual do setor calçadista. Mais informações: (www.
couromoda.com).

C - Nova Estrutura
O Grupo Daimler terá uma nova estrutura corporativa no Brasil. Passará 
a ter três empresas independentes. A Mercedes-Benz do Brasil será 
100% focada nas operações de Caminhões e Ônibus, empregando mais 
de 10 mil funcionários e contemplando as unidades de São Bernardo do 
Campo, Campinas e o Campo de Provas de  Iracemápolis, além de Juiz de 
Fora.  Uma nova empresa foi criada para divisão de Automóveis e Vans, 
a Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, com funcionários administrativos 
que ficam nas unidades de São Bernardo do Campo, Campinas e Irace-
mápolis. O Banco Mercedes-Benz do Brasil segue responsável por todos 
os negócios financeiros e de seguros, além das soluções de mobilidade.

G - Indústria do Mobiliário
Entre os dias 4 e 7 de fevereiro, no São Paulo Expo, acontece a ABIMAD, rea-
lizado pela Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração. 
O evento reúne os maiores nomes da indústria do mobiliário, acessórios e 
artigos de decoração para apresentar as novidades e as principais tendências 
do mercado para um público seleto de lojistas e compradores do Brasil e do 
exterior. Serão mais de 160 expositores, distribuídos em uma área de 30 mil 
m², com a expectativa de receber mais de 20 mil visitantes. Também, conta 
com a participação de 54 empresas exportadoras que irão patrocinar a vinda 
dos importadores como convidados VIP. Saiba mais em: (www.abimad.com.br).

H - Programa de Estágio 
A Ticket, pioneira no setor de benefícios de refeição e alimentação da 
Edenred Brasil, está com as inscrições abertas para seu Programa de 
Estágio 2020. Serão selecionados estudantes universitários que tenham 
previsão de formatura em dezembro de 2021. Poderão atuar nas seguintes 
áreas: marketing, comercial, finanças, tecnologia e produtos e iniciarão 
sua jornada profissional na Ticket em março de 2020. Por meio do site 
(http://epartner.vagas.com.br/v2014927), os candidatos podem checar os 
requisitos necessários para atuar nas diferentes áreas da marca, além de 
acessar e preencher os formulários necessários à formalização da inscrição. 

I - Crossover Urbano
Apenas dois meses depois de atingir seu melhor resultado de vendas men-
sais no país, o crossover urbano Nissan Kicks demonstrou que seu sucesso 
entre os brasileiros segue crescendo. O modelo bateu um novo recorde 
histórico em dezembro, quando teve 5.971 unidades comercializadas. 
Este resultado supera as 5.550 unidades vendidas em outubro de 2019 e 
passa a ser o melhor desempenho mensal do Nissan Kicks no país desde 
seu lançamento em agosto de 2016. Produzido no Complexo Industrial da 
Nissan em Resende, no estado do Rio de Janeiro, é o carro-chefe da Nissan 
no Brasil e representa cerca de 60% das vendas totais da marca no país.

J - Empresa Inovadora
A empresa paranaense vhsys, que fornece sistema online de gestão 
empresarial para pequenos e médios empreendedores, dobrou seu fatu-
ramento em 2019 em relação ao mesmo período de 2018. O número de 
funcionários também mais que duplicou, indo de 80 colaboradores para 
180 no final de 2019. Foram criados 150 postos de trabalho, entre novos 
funcionários e reposições. Para 2020, a previsão é de abrir mais de 150 
novas vagas em diferentes níveis, com foco em cargos de desenvolvedores. 
O software da vhsys se tornou o sistema de gestão online com o maior 
número de homologações em todo o Brasil. A startup já tem cerca de 80 
vagas abertas em diversas áreas (https://vhsys.com.br/trabalhe-conosco/).

Startup não é receita 
de bolo e nem 

garantia de sucesso
De acordo com a 
Associação Brasileira 
de Startups e a 
Startupbase, hoje, no 
Brasil, existem mais 
de 12 mil startups

Elas refletem um con-
ceito que se firmou 
no país na última 

década: as startups chega-
ram para inovar de maneira 
ágil, tornando a vida da 
população cada dia mais 
fácil. Dentro delas, temos 
as ramificações: fintechs, 
agrotechs, edtechs, entre 
outras. Esse conceito está 
tão arraigado no mundo cor-
porativo que grandes com-
panhias querem incorporar, 
trazendo essa proposta ágil 
e jovem, como se essa fosse 
a receita de um bolo perfeito 
de sucesso. 

O que alguns empreende-
dores e investidores ainda 
não perceberam é que não 
existe uma ideia pronta que 
seja garantia de louvor, da 
forma como o mercado tem 
encarado as “inovações”. 
Muitas startups nascem e 
morrem dentro de um pe-
ríodo de três a cinco anos. 
A lição que fica? Ter uma 
boa ideia nem sempre é o 
suficiente para sustentar os 
negócios, é preciso mostrar 
o seu diferencial, ter um 
plano estruturado e, claro, 
saber lidar com os desafios 
e dificuldades sem desistir. 

Quando o Facebook sur-
giu, já existiam sites de 
relacionamento que tinham 
a mesma função; a Amazon 
veio depois do eBay. A dife-
rença é que estas empresas 
se inspiraram a trazer algo 
novo, elas dedicaram tempo 
pesquisando e estudando o 
mercado de seus consumi-
dores para entender o que 
eles precisavam, as reais 
necessidades e como po-
diam fazer isso de maneira 
que fosse simples para os 
usuários, sem seguir uma 
tendência já pronta. 

Com isso, observando 
empresas que hoje rei-
nam em seus segmentos e 
fazem sucesso, fica claro 
que apenas “nascer” uma 
startup não é garantia de 
sucesso. Falando de pontos 

que merecem atenção, uma 
das formas mais rápidas de 
falhar ainda nos primeiros 
meses é ficar preso à me-
cânica do produto ao invés 
de atender à demanda e a 
explorar as razões para que 
aquele produto exista. 

Outro ponto que merece 
atenção é o tão sonhado 
feedback positivo que pode 
enganar muitos empreende-
dores iniciais. Ouvir elogios 
é bom, mas alguns cometem 
o deslize de acharem que 
não precisam mais inovar 
nos seus produtos, afinal, 
em time que está ganhando 
não se mexe, certo? Porém, 
o mundo está em constante 
transformação e aquilo que 
você oferece precisa acom-
panhar as necessidades dos 
consumidores. 

É como ouvir de um pos-
sível investidor que seu pro-
duto é excelente, mas não é 
instigante o suficiente para 
ele apostar na sua empresa. 
Aqui, o contrário também é 
válido! Muitos investidores 
terão interesse na sua em-
presa se você fizer o produto 
de maneira x ou ampliar 
para o público y. Nessa hora, 
é preciso ter muita confian-
ça e conhecimento do seu 
público para deixar claro a 
quem se destina e, se for o 
caso, agradecer o interesse 
e negar a oportunidade. 

Investimento é outra 
questão de suma importân-
cia. Geralmente falamos que 
uma startup busca aportes, 
investidores, etc, mas antes 
de tudo, elas precisam co-
meçar por si próprias! E não 
estamos falando em coisas 
básicas de escritório, mas 
sim de tecnologia. Elas não 
são baratas, mas não são 
em vão! Se limitar estas 
ferramentas, os problemas 
que elas poderão causar 
no futuro custarão muito 
dinheiro. 

Como é possível perceber, 
não basta acordar com uma 
boa ideia e “fundar” uma 
startup, é preciso pensar 
mais à frente, para aquilo 
que move essas empresas: 
a inovação. 

(*) - É CEO da Nutrebem, fintech de 
conta digital para cantinas escolares 

com acompanhamento nutricional.

Henrique Mendes (*)

US$ 44,7 bilhões 
saíram do Brasil 
em 2019

Num ano marcado pela 
forte volatilidade do câm-
bio, a saída de dólares da 
economia brasileira superou 
o ingresso em US$ 44,77 
bilhões em 2019, divulgou o 
Banco Central (BC). Essa é 
a maior retirada líquida de 
divisas desde o início da série 
histórica, em 1982.

O recorde anterior de reti-
radas líquidas tinha sido regis-
trado em 1999, quando o fluxo 
cambial – diferença entre as 
entradas e saídas de dólares – 
tinha ficado negativo em US$ 
16,18 bilhões. Naquele ano, 
o Brasil tinha abandonado a 
política de bandas cambiais 
e permitido a livre flutuação 
do dólar, quando a cotação 
passou pela primeira vez a 
barreira dos R$ 2.

O fluxo cambial é composto 
de duas partes: o fluxo co-
mercial, que mede o fecha-
mento de câmbio para ex-
portações e importações, e 
o fluxo financeiro, que mede 
investimentos em empresas, 
empréstimos e transações 
no mercado financeiro. Os 
dados do Banco Central mos-
tram que, no ano passado, a 
fuga de dólares ocorreu no 
canal financeiro (ABr).

A produção industrial 
brasileira teve queda de 
1,2% na passagem de ou-
tubro para novembro de 
2019. O recuo interrompe 
três meses de crescimen-
to e elimina parte da alta 
de 2,2% acumulada entre 
agosto e outubro. De se-
tembro para outubro, a 
indústria havia crescido 
0,8%. Os dados são da 
pesquisa divulgada ontem 
(9) pelo IBGE. A produção 
caiu 1,7% na comparação 
com novembro de 2018, 
1,1% no acumulado dos 11 
primeiros meses de 2019 
e 1,3% no acumulado de 
12 meses. Na média móvel 
trimestral, a queda foi 0,1%.

De outubro para novem-
bro, as quatro grandes 
categorias econômicas da 
indústria tiveram queda: 
bens de consumo duráveis 
(-2,4%), bens de consu-
mo semi e não duráveis 
(-0,5%), bens de capital, 

Recuo interrompe três meses de crescimento.

O resultado é maior do 
que os 65,1% obser-
vados em novembro e 

superior aos 59,8% aferidos 
em dezembro de 2018. O 
presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, avalia que o 
resultado, apesar de ligar o 
sinal de alerta, não pode ser 
considerado negativo. 

Como o endividamento 
não foi acompanhado de 
um aumento expressivo 
da inadimplência, os da-
dos indicam uma dívida 
com responsabilidade e 
compatível com a renda 
das famílias. “A tendência 
de alta do endividamento 
está associada à ampliação 
do mercado de crédito ao 
consumidor, impulsionada 
por fatores como a melho-
ra recente no mercado de 
trabalho e a redução das 
taxas de juros para pata-
mares mínimos históricos”, 
afirma Tadros.

Outro dado que reforça o 

A tendência de alta do endividamento está associada à ampliação 
do mercado de crédito ao consumidor.
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Número de brasileiros endividados 
chega a maior nível desde 2010

O percentual de famílias com dívidas aumentou em dezembro, alcançando 65,6% e chegando ao maior 
patamar da série histórica da pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) desde 
janeiro de 2010

ponto destacado pelo pre-
sidente da CNC é a parcela 
média da renda compro-
metida com dívidas, que, 
apesar de ter aumentado no 
comparativo anual (29,7% 
contra 29,3%), recuou em 
dezembro para o menor pa-
tamar desde junho de 2019. 

“As parcelas estão menores, 
e as famílias têm conseguido 
se organizar para acomodar 
os pagamentos dentro do 
orçamento mensal”, endos-
sa a economista da CNC 
responsável pela pesquisa, 
Marianne Hanson.

Apontado como o principal 

tipo de dívida pelas famílias, 
o cartão de crédito atingiu, 
em dezembro de 2019, seu 
maior patamar na série his-
tórica: 79,8%. Em segundo 
lugar, aparecem os carnês 
(15,6%) e, em terceiro, 
o financiamento de carro 
(9,9%) - (GEC/CNC).

Produção industrial recuou 
de outubro para novembro

isto é, máquinas e equipa-
mentos usados no setor 
produtivo (-1,3%), e bens 
intermediários, isto é, insu-
mos industrializados usados 
no setor produtivo (-1,5%).

Dezesseis das 26 ativida-
des industriais pesquisadas 
tiveram queda na produção, 
com destaque para produtos 
alimentícios (-3,3%), veí-
culos automotores (-4,4%), 
indústrias extrativas (-1,7%), 

outros produtos quími-
cos (-1,5%) e máquinas e 
equipamentos (-1,6%). Por 
outro lado, dez atividades 
tiveram alta e evitaram um 
desempenho mais negativo 
da indústria, com destaque 
para produtos derivados de 
petróleo e biocombustíveis 
(1,6%), impressão e produ-
ção de gravações (24%) e 
produtos de borracha e ma-
terial plástico (2,5%) (ABr).
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Sabemos que canudos, 
tampas e sacolas 
plásticas não são os 
únicos poluentes do 
nosso meio ambiente em 
deterioração.

Mas por que tem sido 
tão importante nos úl-
timos anos gerar ações 

e discussões sobre seu uso? O 
motivo é simples e ao mesmo 
tempo muito preocupante: a 
alta frequência com que os 
usamos, a vida útil curta que 
eles têm e os danos ambientais 
que eles geram ao levar cente-
nas de anos para se decompor. 

Os canudos plásticos ocu-
pam o sétimo lugar entre os 
itens que compõem os resíduos 
domésticos, com grande pre-
sença nos oceanos; eles fazem 
parte das 8 milhões de tonela-
das de plástico que terminam 
nas profundezas do mar todos 
os anos e levam mais de 200 
anos para biodegradar.

Em 2018, celebridades bra-
sileiras lançaram a campanha 
#paredechupar, criada para 
alertar a população sobre o 
consumo crescente e desen-
freado de materiais descartá-
veis, com foco no canudinho. 

Com o debate cada vez mais 
presente nas rodas de con-
versa, os vários movimentos 
derivados de proteção ao meio 
ambiente geraram uma mu-
dança cultural interessante, 
mostrando que é possível mu-
dar pequenos hábitos, como 
usar canudos reutilizáveis de 
metal, por exemplo. 

As leis de muitos países estão 
caminhando na direção de er-
radicar o plástico descartável 
ou coletar impostos para o seu 
uso, e o Brasil não é exceção. 
Em algumas cidades no Esta-

do de São Paulo, a utilização 
de canudos de plástico já é 
proibida.

Grandes empresas também 
estão reforçando o tema. A 
Subway, por exemplo, lançou 
recentemente a campanha 
#nãosalvemoscanudos, pro-
pondo aos consumidores as 
possibilidades que eles têm: 
salvar os canudos ou o meio 
ambiente. 

Portanto, é um convite 
optar por não usar plásticos 
descartáveis e fazer parte da 
solução do problema. A rede 
de restaurantes também se 
compromete a reduzir em 50% 
o uso desses implementos e 
tampas plásticas em toda a 
América Latina até o final de 
2020.

Por outro lado, também é es-
sencial tomar ações corretivas, 
como limpeza e proteção da 
vida selvagem, entre cente-
nas de outras. Mas, acima de 
tudo, nunca devemos parar de 
pensar no que mais é possível 
fazer. Quais processos as em-
presas podem mudar sem que 
a qualidade dos produtos seja 
alterada? 

Como é possível continuar a 
oferecer uma boa experiência 
que respeite o meio ambiente? 
A tarefa não é fácil e nenhuma 
pessoa ou empresa sozinha 
pode salvar todas os animais 
ou os oceanos, mas é urgente 
que todos tomemos medidas 
nesse sentido para conseguir 
mudanças. 

Como o Manifesto em Nova 
York propôs exigir ação política 
sobre as mudanças climáticas 
há alguns anos, “não existe 
planeta B”, e é por isso que 
toda ação conta. 

(*) - É Gerente de Corporate Social 
Responsibility da Subway América 
Latina.

Erradicar o uso de canudos 
continua sendo importante 

Jesus Rodriguez (*)
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

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: ÍTALO ROSSI PEDROSO, profissão: consultor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 20/03/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Carlos Pedroso 
e de Maria Fernanda Rossi Pedroso. A pretendente: GABRIELA ALVES AUGUSTO, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nas-
cimento: 16/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Celso dos Santos Augusto e de Lucimara Alves.

O pretendente: GABRIEL CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: operador 
de gravação, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
04/03/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Geovane 
Alberto Silva dos Santos e de Elizabeth Alves Oliveira. A pretendente: ANA BEATRIZ 
PINHEIRO SILVERIO, profissão: caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Mooca - SP, data-nascimento: 27/08/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Luiz Sivanildo Bezerra Silverio e de Adriana Vidal Pinheiro Silverio.

A pretendente: JAQUELINE CRISTINE DE AZEVEDO VOLF, profissão: auxiliar admi-
nistrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara - SP, data-nas-
cimento: 06/10/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Ademir Tadeu Volf e de Vera Lucia de Azevedo Volf. A pretendente: AMANDA RIBEIRO 
SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ermelino 
Matarazzo - SP, data-nascimento: 19/02/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Reginaldo Batista da Silva e de Jussara Araujo Ribeiro Silva.

O pretendente: BRUNO DE PAULA FERREIRA, profissão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 19/02/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Evaristo Mendes 
Ferreira e de Alzira da Consolação Gomes de Paula. A pretendente: PALOMA CARVALHO 
DA ROCHA, profissão: auxiliar comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Nova Cachoeirinha - SP, data-nascimento: 07/04/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Aldenice Carvalho da Rocha.

O pretendente: AUGUSTO TADEU LAVA, profissão: assistente de conformidade, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Osasco - SP, data-nascimento: 08/12/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dorival Tadeu Lava e de Marcia 
de Fatima Cabral Lava. A pretendente: RAFAELA APARECIDA DE JESUS SILVA, 
profissão: assistente jurídica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Pari - SP, 
data-nascimento: 13/07/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de José Severino Lins da Silva e de Percilia Maria de Jesus Lins da Silva.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA SANTOS, profissão: auxiliar de almoxarifado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 14/02/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mario Aparecido Ferreira dos 
Santos e de Elisete Ivonete da Silva Santos. A pretendente: LUANA HELLEN DA SILVA, 
profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nas-
cimento: 28/05/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Eliana Gomes da Silva Santos.

O pretendente: MARCELO HENRIQUE BEZERRA, profissão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 06/12/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Antonio Be-
zerra e de Maria da Conceição Bezerra. A pretendente: PATRICIA DA SILVA VOGEL, 
profissão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, 
data-nascimento: 07/05/1992, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha 
de Valter Vogel Filho e de Sidneia Basilio da Silva Vogel.

O pretendente: GILMAR PIRES, profissão: eletricista, estado civil: divorciado, naturalidade: 
em Sabino - SP, data-nascimento: 10/04/1962, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de João Batista Pires e de Digna Barbosa Pires. A pretendente: AU-
RISLEIDE CONCEIÇÃO DE SOUZA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Mairi - BA, data-nascimento: 24/10/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Rudival Ferreira de Souza e de Auréa Conceição de Souza.

O pretendente: DOUGLAS DE OLIVEIRA RIBEIRO, profissão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria - SP, data-nascimento: 02/07/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Almerino Ribeiro Filho 
e de Rosangela Aparecida de Oliveira. A pretendente: TACIANE DA SILVA ALFENAS 
CICCONE, profissão: bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Penha 
de França - SP, data-nascimento: 10/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Cosmo Ciccone e de Rosemeire da Silva Alfenas.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: KARIMON DIAS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão instrutor, 
nascido em Porto Velho, RO, no dia 11/02/1995, residente e domiciliado neste subdistri-
to, São Paulo, SP, filho de Carla Regina Dias Pereira. A pretendente: MARIA TEREZA 
DE ALMEIDA SOARES, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Brasília, 
DF, no dia 14/07/1997, residente e domiciliada em Brasília, DF, filha de José Soares de 
Oliveira e de Dória de Almeida Soares. Obs.: Cópia do Edital Recebido do RCPN do 6º 
Oficio de Brasília, DF.

O pretendente: DANIEL LUIZ MIRANDOLA, estado civil solteiro, profissão educador 
físico, nascido nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia 23/03/1978, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Antonio Mirandola e de Ivani Aparecida 
Jacintho Mirandola. A pretendente: AMANDA DOMINGUES NEVES, estado civil solteira, 
profissão fisioterapeuta, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, no dia 18/02/1984, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Amauri Domingues Neves 
e de Fátima Beatriz Peviani Neves.

O pretendente: UELTON RONNIE DOS SANTOS COSTA, estado civil solteiro, profissão 
consultor, nascido em Santo Estevão, BA, no dia 17/02/1993, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Eugenio do Espirito Santo Costa e de Ana dos 
Santos Costa. A pretendente: MARIA GISLANE LUIZ DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida em Penedo, AL, no dia 18/08/1994, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Moacir Luiz dos Santos e de Maria 
Cicera Pereira Santos.

O pretendente: ÍGOR SHIRASSU YUI, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido 
em Presidente Venceslau, SP, no dia 28/02/1982, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Norio Yui e de Maria Teresa Drimel Shirassu Yui. A pretendente: 
DAIANE VALESCA ANTINOLFI, estado civil solteira, profissão empresária/designer de 
interiores, nascida em Porto Alegre, SP (3ª Zona), no dia 10/08/1981, residente e domici-
liada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Júlio César Antinolfi e de Vera Cátia Antinolfi.

O pretendente: TIAGO RODRIGO FELIPPE, estado civil solteiro, profissão promotor de 
vendas, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 04/01/1991, residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Izaias Felippe e de Maria Regina 
Ribeiro Felippe. A pretendente: THAIS TORRES RODRIGUES, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 09/07/1993, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Luiz Claudio Rodrigues e de Maria 
da Ajuda Torres de Aquino.

O pretendente: JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão chapeiro, 
nascido em Antas, BA, no dia 07/05/1957, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Rosalva Francisca de Jesus. A pretendente: MARIA MACÊDO DE 
ALMEIDA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Benedito, CE (Registrada 
em Graça, CE), no dia 06/10/1970, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, 
SP, filha de Messias Matias de Almeida e de Maria Cicera de Macêdo.

O pretendente: LEONARDO CORREA DE ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão barbeiro, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 28/02/1994, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Celso Pinto da Silva e de Conceição 
Aparecida de Almeida Silva. A pretendente: ANA CAROLINA LIMA DE SOUSA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, Itaquera, SP, no dia 13/07/1995, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Francisco Delci de Sousa 
e de Bernadete Cristina Lima Borges.

O pretendente: MARCELINO RUFINO LINS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em Sousa, PB, no dia 30/11/1982, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Sebastião Rufino Lins e de Marluce Marcelino Lins. A pretendente: 
JOELMA FRANCISCA DA SILVA, estado civil solteira, profissão empregada doméstica, 
nascida em Ibipitanga, BA, no dia 06/12/1978, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, 
filha de José Joaquim da Silva e de Anasiana dos Santos Silva.

Guardar dinheiro é a principal meta 
financeira do brasileiro para 2020
Diante de uma perspectiva 

melhor para a economia 
em 2020, a esperança em 

conseguir realizá-las também 
ganha força. Dados apurados 
pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostram 
que apesar de o novo ser novo, 
alguns dos objetivos financeiros 
para 2020 já são velhos conhe-
cidos do consumidor. 

Pelo segundo ano seguido, 
guardar dinheiro figura como 
a principal meta financeira do 
brasileiro para este ano (49%). 
Além disso, 30% planejam fazer 
uma viagem, 28% pretendem 
comprar ou reformar a casa e 
27% querem tirar as finanças 
do vermelho. Houve uma queda 
entre os que estão otimistas com 
o quadro econômico para 2020, 
passando de 72% para 61% na 
comparação com os que espe-
ravam um cenário melhor para 
2019. Ainda assim, a maioria se 
mantém otimista. Já 19% acre-
ditam em um ambiente igual e 
apenas 12% pior.

Para os que têm boas expec-
tativas, as razões apontadas são 
o sentimento de que as coisas 
podem melhorar apesar dos 
problemas (60%), a confiança 

de que haverá uma recupe-
ração econômica (48%) e a 
expectativa de que o governo 
irá fazer as reformas que o país 
precisa (26%). Também caiu de 
72% para 65% a percepção dos 
brasileiros que esperam uma 
melhora em sua vida financeira. 
Outros 21% acreditam que em 
2020 sua situação deve ser igual 
e 7% pior. 

Entre os otimistas, um novo 
ano com perspectivas mais posi-
tivas significa a possibilidade de 

49% dos brasileiros têm como meta guardar dinheiro em 2020.

conseguir manter as contas em 
dia (57%), economizar e fazer 
reserva financeira (53%) e re-
alizar algum sonho de consumo 
(52%). Dentre os que esperam 
a concretização dos planos, 64% 
acreditam de que as coisas vão 
melhorar e 49% estão se orga-
nizando financeiramente.

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, mesmo com a percepção 
menos otimista do que a obser-
vada no início de 2019, agora as 

evidências de uma retomada 
estão mais fortes. “Ainda que 
o ano de 2019 tenha exigido 
contenções de gastos entre os 
brasileiros, face ao desemprego 
e à perda do poder de compra, 
tudo indica que o país voltará a 
receber investimentos em 2020. 
A continuidade das reformas 
estruturais será essencial para 
preparar as bases de um novo 
ciclo de prosperidade em um 
futuro próximo”, observa (AI/
CNDL/SPCBrasil).
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Quanto custam as casas e imóveis na Itália?
O valor do metro quadrado para 
imóveis residenciais na Itália 
é de, em média, 1.385 euros, 
de acordo com um relatório 
divulgado pelo Departamento 
de Finanças do Ministério da 
Economia. Na prática, uma 
casa de 117 m² sairia por 162 
mil euros (cerca de R$ 731 mil 
na cotação atual). O estudo 
"Imóveis na Itália", que chega 
à sua 7ª edição e é publicado 
a cada dois anos, usou dados 
referentes ao mercado imobi-
liário de 2016. 

N a  c o m p a r a ç ã o  c o m 
2014/2015, o valor médio de 
uma propriedade na Itália caiu 
1,8%. As casas mais caras ficam 
em Roma, com imóveis cus-

tando de 323 a 740 mil euros. 
Na capital italiana, o metro 
quadrado vale 3.150 euros. Em 
Milão, considerada a capital 
financeira da Itália, o metro 
quadrado custa 2.960 euros, e 
o valor médio dos imóveis é de 

261 mil euros. Em Nápoles, ao 
sul, o preço do metro quadrado 
cai para 2.353 euros.

Segundo o relatório, as regi-
ões onde os imóveis sofreram 
uma desvalorização maior do 
que a média italiana - acima 

de 3% - foram Lazio, Ligúria 
e Marcas. Na Toscana, o pre-
ço das casas caiu 2,9% e, no 
Vêneto e em Abruzzo, 2,5%. 
A exceções são a Lombardia, 
onde o valor dos imóveis per-
manece estável, e a região de 
Trentino-Alto Ádige, a única a 
registrar um aumento de 0,8% 
nos preços. 

A Úmbria, Friuli-Venezia 
Giulia e o Vêneto são as áreas 
onde os imóveis costumam ser 
maiores na Itália - a média é de 
130 metros quadrados. Já os 
menores, de 100 metros qua-
drados, são encontrados mais 
no Valle d'Aosta e na Ligúria. 
Em Roma, a média é de 103 
metros quadrados (ANSA).

Roma é o local onde o metro quadrado é mais caro: 3.150 euros.

Foto: A
N

SA

Veja 4 fatos para ficar 
de olho em 2020

Após um ano de 2019 mar-
cado por tensões comerciais e 
disputas políticas temperadas 
pelo nacionalismo, 2020 já 
começa com a perspectiva de 
turbulências no cenário inter-
nacional, mas também com 
a expectativa por uma nova 
edição dos Jogos Olímpicos. 
Veja abaixo alguns fatos que 
devem ser assunto ao longo 
dos próximos meses.

• Impeachment e eleições 
- O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, inicia 
2020 acusado de abuso de po-
der e obstrução do Congresso 
pela Câmara dos Represen-
tantes, dominada pelo Partido 
Democrata, e será julgado em 
breve pelo Senado, de maioria 
republicana. 

Se for condenado, algo bas-
tante improvável neste momen-
to, Trump se tornará o primeiro 
chefe de Estado americano 
deposto por um processo de 
impeachment - Richard Nixon 
renunciou antes de ser cas-
sado. A expectativa é de que 
o julgamento aconteça ainda 
em janeiro, às vésperas das 
primárias democratas para a 
Presidência, que começam em 
3 de fevereiro.

Apesar de não ostentar al-
tos índices de popularidade, 
Trump consolidou o apoio dos 
republicanos e deve entrar 
na corrida eleitoral como fa-
vorito, embora os perfis dos 
pré-candidatos de oposição 
sejam muito diferentes um do 
outro. O moderado Joe Biden é 
o principal postulante a desafiar 
o presidente, mas os esquerdis-

tas Bernie Sanders e Elizabeth 
Warren ameaçam o favoritismo 
do ex-vice de Obama.

• Guerra comercial - Ainda 
em janeiro, Trump deve assi-
nar a primeira fase do acordo 
comercial com a China, que 
provocou uma trégua na guerra 
tarifária entre as duas maiores 
economias do planeta. Mas 
as tratativas prosseguirão na 
sequência para a fase dois, e 
os EUA ainda têm disputas 
abertas com a União Europeia 
e podem recorrer a sobretaxas 
alfandegárias contra países que 
aderirem ao 5G chinês.

• Brexit - Após dois anos e 
meio de negociações e revira-
voltas, a saída do Reino Unido 
da União Europeia finalmente 
parece ser irreversível. O Brexit 
está marcado para 31 de janeiro 
de 2020, quando iniciará um 
período de transição válido até 
o fim do ano. Enquanto isso, 
Londres e Bruxelas negociarão 
os termos de sua relação futura 
e um possível acordo comercial.

• Olimpíadas - Quatro anos 
depois do Rio de Janeiro, é a 
vez de Tóquio sediar os Jogos 
Olímpicos de Verão, que acon-
tecem de 24 de julho a 9 de 
agosto e reunirão cerca de 11 
mil atletas. Uma das maiores 
potências esportivas do mun-
do, a Rússia, está banida das 
Olimpíadas por causa de um 
escândalo de doping patroci-
nado pelo Estado, e atletas do 
país só poderão competir sob 
bandeira neutra - e se provarem 
que estão "limpos" (ANSA).

Donald Trump será julgado por abuso de poder e obstrução do 
Congresso no Senado. 

Foto: EPA
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Diferenças entre 
Registro de 

Marcas e Patentes
O empreendedorismo 
no Brasil é um dos 
principais motores 
da nossa economia 
atualmente

Segundo informações 
do Portal do Empre-
endedor do Governo 

Federal, nos últimos cinco 
anos, o número de MEIs no 
país cresceu mais de 120%, 
totalizando 8,3 milhões em 
todo o país. Esse número é 
animador e nos mostra que 
profissionais autônomos 
estão formalizando seus 
negócios. 

Com todo esse volume, 
existe uma infinidade de 
novos empresários criando, 
além da marca do negócio, 
uma série de produtos ino-
vadores. Mas, infelizmente, 
muitos estão desprotegidos 
diante da lei, uma vez que 
esquecem de defender 
tanto a sua marca quanto a 
sua invenção, ou seja, não 
entram com o pedido de 
registro, e é aí que mora 
outro perigo! 

Muitos empresários con-
fundem registro de marca e 
de patente, e no final, aca-
bam optando pelo serviço 
errado. A verdade é que os 
dois processos possuem em 
comum o “registro” no nome 
e o fato de ambos serem con-
cedidos pelo INPI (Instituto 
Nacional de Propriedade 
Industrial). Porém, as dife-
renças são enormes! 

. Registro de Patente - É 
o que garante o título de 
propriedade temporária por 
período determinado sobre 
uma invenção ou processo 
inventivo que seja novidade. 
Este processo se refere a in-
venções ou melhoramentos 
tecnológicos e existe para 
proteger o inventor diante 
da lei contra a utilização 
da invenção (qualquer 
tipo de produto, etc.), sem 
autorização, por terceiros. 
Sendo assim, patentear é 
resguardar, diante da legis-
lação brasileira, o direito de 
uso e/ou comercialização 
com exclusividade de uma 
invenção por até 20 anos, 
contados a partir da data 
da entrada do pedido. 

. Registro de Marca - É 
o processo que protege o 
nome e a logo, ou seja, a 
identidade de uma empre-
sa ou profissional liberal, 
concedendo a estes a titu-
laridade e propriedade da 
marca, bem como dando o 
direito à utilização exclusiva 

da mesma a seu titular. Sen-
do assim, o empreendedor 
se resguarda perante a lei 
contra concorrentes ou 
terceiros que utilizem, por 
alguma razão, a sua marca. O 
registro dá ao titular o direi-
to de uso com exclusividade 
por 10 anos, renováveis a 
cada 10 anos. 

Tanto o registro de pa-
tente quanto o de marca 
protegem o empresário e 
o seu negócio. Porém, hoje 
quero chamar atenção para 
a questão das marcas, visto 
que nem todas as empresas 
brasileiras inovam ao ponto 
de precisar registrar uma 
patente, mas TODOS os 
negócios devem e precisam 
ter a sua marca registrada 
no INPI para se protegerem. 

Neste sentido, vale des-
tacar que um dos grandes 
equívocos é achar que o re-
gistro da empresa na Junta 
Comercial protege a marca. 
Isso não é verdade! O famo-
so CNPJ é simplesmente a 
regularização e abertura da 
empresa, mas não dá direito 
a utilização de uma marca 
com exclusividade. 

Os benefícios de fazer 
esse registro são inúmeros! 
Ao realizá-lo, qualquer em-
presa ou profissional liberal 
pode utilizar o símbolo 
(®) nas suas divulgações 
e comunicações, trazendo 
mais credibilidade, além 
da possibilidade de fran-
quear o negócio, uma vez 
que somente quem possui 
no mínimo o pedido em 
andamento tem o direito a 
franquear seu negócio. 

Além disso, também pos-
sibilita aumentar os ren-
dimentos por meio do 
licenciamento da marca, 
algo bastante comum para 
artistas e músicos. Por 
exemplo, podemos citar a 
atriz Grazi Massafera, que 
fez uma parceria com a 
Azaléia para o lançamento 
de uma linha de sandálias 
com o seu nome. Agora 
você conhece os aspectos 
em relação ao registro de 
marca e de patente, além 
da importância de cada uma 
delas para o seu negócio. 

Identifique as oportuni-
dades e proteja, seja a sua 
invenção ou marca, para ga-
rantir os seus direitos diante 
da legislação brasileira. 

(*) - É especialista em registro de 
Marcas e CEO da Consolide, startup 

que desburocratiza o processo de 
registro de marcas para pequenas e 

médias empresas.

Alan Marcos (*)

Taiwan vai escolher no 
próximo sábado (11) um 
novo presidente, em elei-
ções em que, como sempre, 
as relações com a China 
têm papel determinante. 
A atual líder da ilha, Tsai 
Ing-wen, de 63 anos, é a 
favorita para continuar 
no cargo, juntamente com 
o Partido Progressista 
Democrático (DPP), cujo 
independentismo modera-
do conquistou a confiança 
da população da ilha nos 
últimos quatro anos.

O principal rival de Tsai 
vai ser Han Kuo-yu, de 
62 anos, do Kuomintang 
(KMT), atual presidente 
da segunda maior cidade 
da ilha, Kaohsiung. Outro 
candidato é James Soong, 
do conservador Partido 
Primeiro o Povo (PPP), a 
quem as sondagens dão 
apenas 7% dos votos.

Além da popularidade dos 
candidatos ou das promes-
sas eleitorais para reforçar 

Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen.

As novas regras re-
duzem de 21 para 
18 anos a idade mí-

nima para a realização de 
procedimento cirúrgico de 
adequação sexual e estabe-
lecem que a realização de 
hormonioterapia cruzada só 
será permitida a partir dos 
16 anos de idade.

As mudanças, segundo 
o Conselho, favorecem o 
acompanhamento integrado 
e proporcionam condições 
para a formação de pro-
fissionais que atendem o 
segmento. “O assunto está 
sendo debatido há 25 anos, e 
a resolução é um aperfeiçoa-
mento dos conceitos. Trata, 
principalmente, da inclusão 
dessa população às neces-
sidades de saúde. Regula-
menta procedimentos de 
tratamento, como a hormo-
nioterapia, e atualiza proce-
dimentos cirúrgicos”, disse 
o vice-presidente do CFM, 
Donizetti  Giamberardino.

O atendimento aos trans-
gêneros deverá ser feito 
por equipe médica multi-

O atendimento aos transgêneros deverá ser feito por equipe médica multidisciplinar.

Sancionada lei 
que institui 
carteira nacional 
do autista

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a lei que institui a 
Carteira de Identificação da 
Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista, de expedição 
gratuita. Com o documento, essa 
população passa a ter prioridade 
de atendimento em serviços 
públicos e privados, em especial 
nas áreas de saúde, educação e 
assistência social. 

O projeto que criou a carteira 
foi aprovado pelo Congresso no 
dia 11 de dezembro do ano pas-
sado. A proposta foi apresentada 
pela deputada federal Rejane 
Dias (PT-PI). O projeto ficou 
conhecido como Lei Romeo 
Mion, que é portador de autismo 
e filho do apresentador de TV 
Marcos Mion, um dos principais 
entusiastas da medida. 

Em postagem divulgada no 
Twitter  para informar a san-
ção do projeto, o presidente 
Jair Bolsonaro aparece em 
foto ao lado do apresentador 
e da primeira-dama, Michelle 
Bolsonaro. “Sancionada hoje a 
Lei 13.977 (Romeo Mion), que 
cria Carteira de Identificação 
da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (Ciptea). A 
referida carteira é gratuita e 
garante prioridade nas áreas de 
saúde, educação e assistência 
social”, escreveu Bolsonaro. A 
sanção foi publicada na edição 
de ontem (9) do Diário Oficial 
da União (ABr).

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, san-
cionou a lei que aponta 
o Comando da Marinha 
como órgão responsável 
pelo licenciamento e pela 
fiscalização das embarca-
ções que usam propulsão 
nuclear ou transportam 
combustível nuclear. A Lei 
13.976, de 2020, entra em 
vigor imediatamente .

De acordo com a legisla-
ção em vigor, as normas de 
segurança sobre materiais 
nucleares competem à Co-
missão Nacional de Energia 
Nuclear (Cnen), uma autar-
quia vinculada ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia. Po-
rém, essa responsabilidade 
não inclui a regulação do uso 
de materiais nucelares em 
situação de deslocamento 
permanente, como ocorre 
nas embarcações.

A nova lei estabelece que 
esse papel cabe à Marinha, 
que já tem a incumbência de 
construir o submarino nu-
clear. A fiscalização deverá 
ser feita, sempre, por uma 
unidade militar diferente 
daquela que executou o 

A Marinha é responsável pela fiscalização das embarcações que 
usam propulsão nuclear.

Projeto que amplia a 
gratuidade no transporte 
coletivo para pessoas com 
deficiência, e de baixa 
renda, poderá ser colocado 
em pauta pela Comissão de 
Assuntos Econômicos do 
Senado em caráter termi-
nativo. O projeto da sena-
dora Mara Gabrilli (PSDB-
-SP) garante a concessão 
de passe livre também no 
transporte aéreo. 

Atualmente, a pessoa 
com deficiência e acom-
panhante considerados 
carentes fazem jus à gra-
tuidade no transporte 
coletivo interestadual, por 
força da Lei do Passe Livre, 
mas, conforme aponta a 
senadora, sua regulamen-
tação é feita através do 
Decreto 3.691, de 2000, e 
por portarias. 

O projeto inclui os princi-
pais parâmetros para aplicar 
a gratuidade na própria lei. 

O projeto é da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP).
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Conselho reduz de 21 para 18 
anos idade para mudança de sexo
O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou ontem (9) no DOU resolução que altera regras para 
procedimentos em pessoas trânsgenero

disciplinar composta por 
pediatra, caso o paciente 
seja menor de 18 anos, psi-
quiatra, endocrinologista, 
ginecologista, urologista e 
cirurgião plástico, sem pre-
juízo da participação de ou-
tros profissionais da saúde. 
O texto diz que crianças ou 
adolescentes transgêneros 
devem receber tratamento 
de equipe multiprofissional e 

interdisciplinar, sem nenhu-
ma intervenção hormonal ou 
cirúrgica. 

Além disso, qualquer 
procedimento levará em 
consideração um plano de 
tratamento individualizado. 
A nova regra também prevê 
que o paciente deverá ser 
informado sobre os proce-
dimentos e intervenções 
clínicas e cirúrgicas aos quais 

será submetido, incluindo o 
risco de esterilidade e que 
qualquer procedimento só 
será executado com o con-
sentimento prévio. Na porta-
ria, o CFM também reconhe-
ce expressões identitárias, 
como homens e mulheres 
transexuais, travestis e ou-
tras expressões identitárias 
relacionadas à diversidade 
de gênero (ABr).

Taiwan elege presidente no 
sábado e atual líder é favorita

o crescimento econômico, 
os eleitores de Taiwan vão 
sobretudo escolher o futuro 
imediato da ilha em relação 
a Pequim. Em 2019, Taiwan 
voltou a perder aliados diplo-
máticos a favor da China, até 
ficar com os atuais 15, num 
ano marcado pelo impacto 
dos protestos antigoverna-
mentais em Hong Kong e 
pela maior aproximação com 
Washington.

Tsai Ing-wen rejeitou o 
chamado “princípio de uma 

só China”, mediante o qual 
só existe uma China, abar-
cando a ilha e o continente, 
o que levou Pequim e Taipé 
a reclamar a totalidade do 
território. “As relações 
eram pacíficas até que Tsai 
chegou ao poder. Se voltar 
a ganhar, vai continuar 
uma espécie de `paz fria` 
ou de `confrontação fria`”, 
afirmou o diretor do Centro 
de Estudos de Taiwan, da 
Universidade Jiao Tong em 
Xangai, Lin Gang.

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada, em primeira convocação, no dia 27 de janeiro 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na 
Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) instrução de voto da 
Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para 
tomar todas as providências cabíveis à eleição de novo membro do Conselho de Administração da SAE. Instruções Gerais:  
Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato, na 
sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral 
Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 10 de janeiro de 
2020. Madeira Energia S.A. - MESA - Hermes Jorge Chipp - Presidente do Conselho de Administração.

Marinha fica incumbida de 
fiscalizar submarinos nucleares

projeto. Esta determinação 
foi inserida durante a tra-
mitação da proposta pela 
Câmara. A lei é fruto do 
projeto de autoria do próprio 
Poder Executivo. No Sena-

do, o projeto foi analisado 
pelas comissões de Ciência 
e Tecnologia e de Relações 
Exteriores, e foi aprovado 
pelo Plenário no fim de de-
zembro (Ag.Senado).

Passe livre em voos para pessoa 
com deficiência

De acordo com a autora, 
uma portaria interministe-
rial de 2001 assegurou os 
direitos somente ao sistema 
de transporte coletivo inte-
restadual em suas modalida-
des rodoviária, ferroviária e 
aquaviária, sem mencionar 
o transporte aéreo.

“Com essas alterações 
legais, não mais poderá 

ser recusado o acesso da 
pessoa com deficiência em 
ônibus leito ou semi-leito, 
por exemplo, nem será 
impedida a pessoa com 
deficiência carente de via-
jar em aeronave, quando 
tal significar sua melhor 
ou única opção”, diz Mara 
Gabrilli na justificativa do 
projeto (Ag.Senado).
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Especial

Um aplicativo gratuito está 
melhorando a vida de milhares de 
deficientes visuais que utilizam 
computadores e outros dispositivos 
tecnológicos, como smartphones e 
tablets

Pedro Rafael Vilela/Agência Brasil

Produzido pela empresa F123 Consultoria, um 
sintetizador de voz, batizado de Letícia, repro-
duz uma voz feminina em português e pode ser 

usado em praticamente todos os tipos de leitores de 
tela e sistemas operacionais de tecnologia assistiva.

Para fazer uso de um computador, o deficiente 
visual utiliza o chamado leitor de tela, um programa 
que converte o texto exibido em tela em um discurso 
sintetizado em voz, permitindo que o usuário nave-
gue na internet ou use qualquer software ouvindo o 
que está escrito no monitor e usando comandos no 
teclado para executar qualquer tipo de operação. 
Cada leitor de tela possui um sintetizador de voz 
associado, e é justamente essa nova opção de voz 
que foi criada pela F123. 

O projeto foi um dos primeiros, no Brasil, a serem 
patrocinados pela Expo Dubai 2020, evento que 
reunirá milhões de pessoas no ano que vem para 
celebrar conquistas humanas, sob o tema 'Conec-
tando Mentes, Criando o Futuro'. 

"A gente queria uma voz que fosse de boa qualidade, 
que não fosse muito robótica, como são as principais 
vozes disponíveis em português, e que funcionasse 
em diferentes plataformas, já que a maioria funciona 
apenas no sistema Windows ou apenas no [sistema 
operacional] Android e por aí vai. A nossa voz pode 
ser disponibilizada em várias plataformas e sistemas 
operacionais, como Windows, Linux e Android", 
explica Fernando Botelho, fundador da F123 e um 
dos criadores da voz Letícia.

Botelho é deficiente visual e fundou a F123, há 12 
anos, com o objetivo de desenvolver tecnologias que 
ajudem a dar mais competitividade às pessoas cegas, 
nas mais diversas áreas de atuação. A empresa se 
enquadra no conceito de negócio social, no qual são 
utilizadas técnicas modernas com missão social ou 
ambiental e todo o lucro é reinvestido na própria 
causa. "A gente viu a chamada que a Expo fez. Eles 
estavam em busca de projetos sociais e ambientais, e 
fomos o primeiro projeto brasileiro a receber apoio".

Com os recursos da Expo Dubai, o projeto começou 
a ser colocado em prática há cerca de dois anos. 
Um concurso nacional elegeu a voz que serviria de 
base para a formatação do sintetizador Letícia. A 
escolha, que contou com a participação de milhares 

Aplicativo gratuito sintetiza voz 
humana para deficientes visuais

Fernando Botelho é deficiente visual e fundador da empresa F123 Consultoria.

 Divulgação

de pessoas em todo o país, se deu por meio de uma 
votação pública na internet, e chegou ao nome da 
cantora, compositora e atriz Sara Bentes, que tam-
bém é deficiente visual.

"Foram mais de 30 horas de gravação em estúdio. 
Foram lidas mais de 3.300 frases, que têm que ser 
foneticamente balanceadas, já que o sintetizador 
precisa ser treinado em uma diversidade fonética 
grande, para que possa ser capaz de construir qual-
quer frase em português", explica Fernando Botelho.

Tecnicamente, a voz 
de Sara não é a mesma 
de Letícia, por se tra-
tar de um programa de 
computador, mas o nome 
foi inspirado na própria 
artista. Sara Bentes é, 
na verdade, Sara Letí-
cia Bentes. O nome do 
meio, que não é o nome 
de trabalho utilizado por 
Sara, serviu como uma 
homenagem à cantora e, 
ao mesmo tempo, serve 
para distinguir o sinte-
tizador da voz original 
usada como base.

Segundo os fabricantes, o sintetizador de voz 
Letícia tem a capacidade de ajudar mais de 500 
mil pessoas dentro e fora do Brasil. A versatilidade 
da tecnologia é uma das principais características 
apontadas pelos usuários que aprovam o aplicativo. 
É o caso do programador Ângelo Beck, que chegou 
a participar da equipe de testadores do software. 
Atualmente, ele utiliza a Letícia em um dos dos seus 
notebooks e também no celular.  

"No celular, eu estou gostando demais porque, 
além das mensagens de textos, o aplicativo lê aque-
las figurinhas emojis. É a única voz que faz isso no 
Brasil a contento. Antes, eu recebia mensagens 
com aquelas figurinhas e as vozes simplesmente 
não liam. Eu sabia que tinha uma mensagem ali, no 
caso, um emoji, mas as vozes não liam. E a voz da 
Letícia é a primeira que conheço que faz a leitura 
desses emojis, então isso já mudou totalmente a 
minha comunicação, porque agora eu mesmo posso 
escolher as figurinhas e mandar para as pessoas", 
relata.

Além de ser uma voz com característica mais hu-
manizada e menos robótica, o sintetizador Letícia 
funciona bem em praticamente qualquer dispo-
sitivo e em todos os sistemas operacionais. "Eles 
conseguiram criar uma voz para rodar tanto num 
computador mais moderno quanto num celular mais 
antigo", afirma Ângelo Beck.

Deficiente visual desde os 21 anos, por causa do 
agravamento de um glaucoma congênito, Ângelo 
Beck tem hoje 38 anos e utiliza a voz Letícia para 
desenvolver uma de seus principais atividades além 
da programação. Ele é artista e faz móveis infantis 

em miniatura desenhando a partir do próprio compu-
tador, utilizando vetores em um software específico. 
Os trabalhos são depois impressos em dispositivos a 
laser e Ângelo monta peça por peça para criar cada 
um dos móveis, como guarda-roupas, poltronas e 
mesas, que encantam principalmente as crianças, 
mas são capazes de encher os olhos de qualquer 
adulto pela qualidade e delicadeza do resultado.

“Eu uso a minha criatividade para desenhar e tento 
imaginar o móvel pronto. As crianças gostam muito 
e é recompensador transformar os meus desenhos 

em realidade”, conta. Na F123, o próximo desafio é 
criar novos sintetizadores de voz, inclusive uma voz 
infantil para auxiliar no desenvolvimento de crianças 
cegas. Segundo Fernando Botelho, também está nos 
planos o desenvolvimento de aplicativos em outros 
idiomas, principalmente de regiões mais esquecidas 
pelo resto do mundo.

"Estamos conversando com potenciais apoiadores 
para fazer novas vozes em outros idiomas. Existem 
muitos idiomas pelo mundo afora que não têm bons 
sintetizadores. É uma tecnologia bastante comple-
xa e muitas empresas não estão interessadas em 
desenvolver esse aplicativo em idiomas que só são 
falados em países da África, por exemplo".

Apesar de invenções como a Letícia sinalizarem 
um avanço na qualidade de vida e na igualdade de 
oportunidades para deficientes visuais, a realidade 
dessas pessoas, em um mundo cada vez mais tec-
nológico, não é fácil. O programador Ângelo Beck 
explica, por exemplo, como passou a ser mais difícil 
operar uma simples máquina de lavar roupas ou um 
aparelho microondas. "Hoje em dia, não encontro 
mais uma máquina com controle simples, que você 
pode girar e definir a escolha. No caso dos microon-
das, costumam tem um painel livre, sem auto-relevo".

Até mesmo um caixa eletrônico, sob o argumento 
de ser mais tecnológico, passou a não incluir mais 
pessoas com deficiência visual. "Antigamente, roda-
va uma gravação em áudio, tipo 'digite sua senha', 
mas hoje em dia tem uma tela de LCD e não consigo 
operar o caixa porque ele não tem sintetizador de 
voz. Não é falta de tecnologia disponível, é falta de 
pensar um produto levando em consideração um 
desenho universal, acessível", critica.

Cantora, compositora e atriz Sara Bentes, que também 
é deficiente visual, dá voz ao sintetizador Letícia.
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