
Hoje, dia 8 de março é 

comemorado como o dia 

Internacional da Mulher

A data lembra o dia 8 de 
março de 1857, quando 
129 mulheres operárias 

em uma tecelagem de Nova 
York, entraram em greve e 
exigiram melhores condições 
de trabalho e a redução da 
jornada de 16 horas diárias 
para 10. Elas não conseguiram 
nada com suas reivindicações. 

Uma guerra, em geral, se 
vence a longo prazo e não 
apenas com uma batalha. Prin-
cipalmente tendo com causa a 
mudança de uma cultura mi-
lenar, onde a mulher era vista 
“apenas” como uma “máquina” 
reprodutora da espécie e cui-
dadora de suas crias.

Com a Revolução Industrial, 
a mulher passou a ter um valor 
econômico, ou seja, mão de 
obra barata para as fábricas em 
expansão. Agora, além de ser 
reprodutora, cuidar da casa e 
das crias, era explorada pelo 
novo sistema econômico. Para 
se ter uma ideia da força e da 
perseverança das mulheres 
pela sua causa, apenas em 
1910 em um congresso femi-
nista na Dinamarca o dia 8 de 
março foi escolhido como o 
Dia Internacional da Mulher, 
e somente em 1975 a data foi 
ofi cializada pela ONU. 

Neste período, milhares de 
mulheres pelo mundo, paga-
ram com suas vidas na luta 
pela melhoria de condições de 
trabalho, pela igualdade social, 
pela adoção de creches, entre 
outras reivindicações sociais 
que hoje são leis em muitos 
países. No Brasil, as mulheres 
também lutaram pelos seus 
direitos sociais. Apenas em 
1932 foi aceito o voto femini-

no. Apenas em 1962 a mulher 
casada deixou de ser conside-
rada incapaz pelo Código Civil 
Brasileiro. 

Antes disso precisava da 
autorização expressa do mari-
do para alienar seus próprios 
bens e exercer determinadas 
profi ssões. Em 2006, foi pro-
mulgada a lei Maria da Penha 
que defende a mulher contra a 
violência doméstica. Mas ainda 
existe uma enorme desigualda-
de entre homens e mulheres: 
a renda média das mulheres é 
menor que a dos homens, em 
praticamente todas as ativida-
de econômicas. 

Elas representam 52% de 
nossa população, cada vez 
mais mulheres alcançam graus 
de graduação e pós-graduação 
universitária, já são admitidas 
na enorme maioria das profi s-
sões, são empreendedoras e 
criativas, mas ainda assim, são 
raras as vezes que atingem os 
mais altos níveis da administra-
ção privada ou pública. A plena 
igualdade de oportunidades 
ainda é uma utopia.

A sociedade seria muito 
mais humana, justa e solidária, 
se o ser humano, homem ou 
mulher, fosse “empoderado”, 
de acordo com sua capacidade 
cognitiva, física, emocional, 
comportamental e pudesse 
exercer a atividade que lhe 
cabe de forma digna e respei-
tosa com todos os demais e 
com o planeta onde vivemos. 

Desde o início até o fi m de 
qualquer atividade, sempre 
existirá uma pessoa humana. 
Ela deveria ser a razão fi nal de 
nosso viver.

(*) - É economista e escritor, autor 
do livro ‘Às Margens do Ipiranga - a 

esperança em sobreviver numa 
sociedade desigual’.

Dia Internacional da 
Mulher: uma longínqua 
busca pela igualdade

Celso Tracco (*)
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Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

de confi ança, ou 
ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A. - CNPJ/
MF nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Convo-
cação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 
16.04.18 - Ficam convocados os senhores acionistas da Agro-
pecuária Santa Maria do Guataporanga S.A. a se reunirem 
em assembléia geral ordinária, no dia 16 de abril de 2018, às 
09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, 
sala 121, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.17; 2.- fixação dos 
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse so-
cial. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 06 de março de 2018. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SÓCIO COTISTA COM RETIRADA DE PRÓ-LABORE
Sócio cotista não é obrigado ao recebimento de pró-labore, caso deseje 
receber poderá fazê-lo sem estar como sócio administrador na empresa 
e o INSS tem algum tipo de impedimento para que sócio cotista receba 
pró-labore? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA QUE USA CARTÃO DE PONTO MECÂNICO, PODE FAZER 
BLOQUEIO DE HORÁRIO PARA QUE NÃO FUNCIONE APÓS 15 
MINUTOS DO EXPEDIENTE? 

Informamos que a empresa não deve proceder com nenhuma restrição 
de marcação de ponto, seja ele manual, mecânico ou eletrônico, uma 
vez que para restringir a prorrogação das horas extraordinárias dos 
empregados que não foram solicitados o trabalho extraordinário, 
deverá adotar outros procedimentos ou que o encarregado pelo setor 
não permita que o pessoal fique em local de trabalho após o expediente.

ANTECIPAR RECESSO DO ESTAGIÁRIO
Legislação prevê que um estagiário tem direito a 30 dias de recesso 
após realizar 12 meses de estágio, é possível antecipar este recesso, 
tendo em vista as férias coletivas da empresa? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO CONFIGURAR ABANDONO DE EMPREGO
Quanto tempo ausente do serviço configura abando de emprego. Como 
devemos comunicar o funcionário. Quais os tramites da rescisão. Pode ser 
incide justa causa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CADEIRANTE QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, PODERÁ CONTRA-
TAR CUIDADORA DE PESSOAS EQUIPARADA A EMPREGADA DOMÉSTICA?

Como se trata de profissional que executa atividade relacionada com a 
ambiente familiar por mais de duas vezes na semana, deverá ser considerado 
como empregado doméstico, segundo estabelece artigo 1º da LC 150/15.

PRESO DURANTE O AVISO PRÉVIO
Durante o aviso prévio o funcionário é preso, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

COOPERATIVA DE TRABALHO DE ADMINISTRADORES
DE SERVIÇOS DO LAR - COOTRAAD

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
A Presidente da Cooperativa de Trabalho de Administradores de Serviços do Lar - COOTRAAD,
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os sócios cooperados em dia com suas obriga-
ções, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Av. Prof. Alfonso Bovero 153, Sumaré,
São Paulo - SP, no dia 20/03/2018 (vinte de março de 2018), em primeira convocação às 9h30 horas,
com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos seus cooperados; ou em segunda convocação
às 10h30 horas, com ao menos metade mais um dos seus cooperados ou, em terceira convocação
às 11h30 horas com no mínimo 20% (vinte por cento) do total de cooperados, para deliberarem a
seguinte ordem do dia: I - Prestação de contas da Diretoria, acompanhada do Parecer do Conselho
Fiscal, compreendendo: a) Relatório da gestão e plano de trabalho para o exercício seguinte;
b) Balanço geral; c) Demonstrativo de sobras ou perdas apuradas do ano de 2017; II - Destinação
das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício; III - Eleição e posse do Conselho Fiscal;
IV - Fixação do valor dos honorários, pró-labore ou verbas de representação para Diretor(es)
Executivo(s), se houver, bem como o da cédula de presença para os membros do Conselho Fiscal;
V - Faixas de retirada ou repasse de produção dos sócios cooperados; VI - Revisão ou ratificação
da taxa de administração; VII - Definição do meios de aperfeiçoamento profissional de cooperados e
funcionários. Para fins legais e estatutários, declaramos que o número de associados em condições
de votar até esta data é de 23 (vinte e três). São Paulo, 07 de março de 2018.

Teresa Cristina Mendes Carneiro - Presidente

Cientistas criaram uma árvore genea-
lógica que liga 13 milhões de pessoas 
do mundo todo e que ajuda a entender 
aspectos fundamentais da sociedade, 
como o casamento e a imigração ao longo 
dos séculos. O projeto foi idealizado pelo 
geneticista computacional e professor da 
Universidade Columbia, nos Estados Uni-
dos, Yaniv Elrich, quando, sete anos atrás, 
recebeu um e-mail de um primo distante 
que o encontrara pelo site “Geni” - portal 
em que as pessoas compartilham suas 
árvores genealógicas.

Curioso sobre o funcionamento do siste-
ma, Elrich solicitou ao diretor do site que 
fornecesse todas as informações do banco 
de dados dele - o que levou aproximada-
mente quatro anos para ser feito. Após 
postar uma prévia da árvore genealógica, 
outros sites realizaram comparações com 
o registro e, com isso, foi possível estabe-
lecer uma conexão entre 13 milhões de 
pessoas, aproximadamente. Dentre elas, 
a maioria é de descendentes de europeus 
de 11 gerações atrás.

Através do registro familiar de cinco 

Registro une cerca de 13 milhões de pessoas.

A busca por produtos Halal 
no mundo aumenta a 
cada ano. Só para você 

entender um pouco mais, vamos 
saber o que signifi ca Halal. O 
alimento permitido no Islã, de 
acordo com a regras de Deus 
escritas no Alcorão, é denomi-
nado Halal, que em árabe sig-
nifi ca lícito, autorizado, ou seja, 
alimentos que seguem 100% 
todas as normas da jurispru-
dência islâmica para consumo 
dos muçulmanos

O gasto muçulmano com a 
economia halal atingiu US$ 
2,1 trilhões em 2016, repre-
sentando 11,9% das despesas 
globais. Só o setor de alimentos 
e bebidas leva os muçulmanos 
a gastarem US$ 1,24 trilhão, 
de acordo com o Centro de 
Desenvolvimento da Economia 
Islâmica de Dubai. Em segundo 
lugar as roupas e acessórios 
consomem US$ 254 bilhões, 
em seguida vem o segmento 
de mídia e entretenimento com 
US$ 198 bilhões, turismo US$ 
169 bilhões e produtos farma-
cêuticos e cosméticos US$ 
83 bilhões e US$ 57,4 bilhões 
respectivamente. 

Globalmente, as despesas 
muçulmanas em alimentos e be-
bidas devem alcançar as cifras 
de US $ 1,58 bilhão em 2020. São 
60 países muçulmanos no mun-
do. Atualmente, há em torno de 
1,8 bilhão de islâmicos, ou seja, 
praticamente ¼ da população. 
O Brasil é considerado o maior 
produtor e exportador mundial 
de carne bovina segundo maior 
de frangos e líder nas vendas 

Daa criação do gado ao corte fi nal, a carne halal segue critérios 

específi cos para muçulmanos.

Patrizia Vacalebri/ANSA

Estreando no fi lme “Steam-
boat” em 1928, Mickey Mouse, 
o personagem mais famoso 
do mundo, completa seus 
90 anos em 2018. Criado por 
Walt Disney, Mickey Mouse 
“apareceu” pela primeira vez 
em 18 de novembro de 1928, 
no Colony Theatre, na cidade 
de Nova York, no lançamento 
do Steamboat Willie.

O aniversário de 90 anos do 
personagem será comemo-
rado em eventos durante o 
ano inteiro, com a campanha 
“Mickey the True Original”, 
que começou ontem  (7), 
com o desfi le de moda “The 
happiest show on Earth”, um 
desfi le de roupas inspirdas no 
camundongo.

O desfi le de abertura foi 
projetado por Carol Lim e 
Humberto Leon, trazendo 
peças de alta costura inspi-
radas no personagem e as 
quais estarão à venda nas 
lojas virtuais da Disney até 
o final do ano. Em outra 
celebração, a emissora norte-

Celebrações durarão todo o ano de 2018.

Crescem as demandas de 
carnes Halal para comunidade 

muçulmana no mundo
Hoje, no mundo, há 57 países reconhecidamente islâmicos - dentre os quais são 22 países árabes – que 
importam alimentos Halal
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do animal. 
 4) O sangue deve ser retira-

do totalmente da carcaça 
para evitar qualquer 
contaminação. 

 5) Após a degola e o es-
coamento do sangue, a 
carcaça deve ser lavada 
e higienizada e toda a 
água do processo deve 
ser extraída. 

 6) Para higienização deste 
ambiente não pode ser 
realizado de forma algu-
ma com álcool (produto 
proibido para os muçul-
manos).

 7) Todo o processo de aba-
te e de transporte (do 
congelamento ao carre-
gamento) desta carne 
são fi scalizados por um 
auditor ou supervisor da 
Cdial Halal. 

 8) Para que não haja con-
taminação com outros 
tipos de carne (porco, por 
exemplo), é importante 
que aquele determinado 
frigorífi co seja destinado 
somente ao abate halal.

Cdial Halal – é uma referência 
global em Certifi cação Halal e 
mantém parcerias estratégicas 
com empresas de alimentos de 
classe mundial. Cresceu focada 
no seu negócio com atividades 
relacionadas ao abate de fran-
gos, perus, patos e bovinos, 
incluindo também produtos 
industrializados. 

Fonte e mais informações: 
(www.cdialhalal.com.br).

de carne Halal, especialmente 
comercializada para muçul-
manos. Hoje, no mundo, há 57 
países reconhecidamente islâ-
micos - dentre os quais são 22 
países árabes – que importam 
alimentos Halal. 

O Brasil é um dos maiores 
exportadores para a maioria 
deles. A comunidade islâmi-
ca  - fora estes países - está 
presente em todo o mundo, 
como Europa, África e Ásia. 
“Produzimos somente 33% de 
nossa capacidade. Temos uma 
grande novidade que o Brasil 
poderá iniciar a exportação 
para Indonésia a partir deste 
ano. O mercado da Indonésia 
representa um potencial em 
torno de US$ 80 milhões”, res-
salta Ali Saifi , diretor executivo 
da Cdial Halal.

Todos os alimentos são con-
siderados halal desde que não 
seja: carne de porco e deriva-

dos; álcool; animais que são 
abatidos de forma imprópria; 
não desrespeitem as leis do 
alcorão e que não sejam em 
nome Alláh (Deus em árabe); 
sangue ou produtos feitos com 
sangue; produtos que tenham 
sido contaminados com os cita-
dos acima. Há toda uma técnica 
que deve ser respeitada, para 
que a carne seja consumida:
 1) O animal deve ser abatido 

por um muçulmano. Na 
hora do abate o profi s-
sional deve pronunciar o 
nome de Alláh e a face do 
animal deve ser voltada 
para a Meca.

 2) A faca deve estar bem 
afi ada e atingir de uma 
única vez os três prin-
cipais vãos (jugular, 
traqueia e esôfago) do 
pescoço em movimento 
de meia-lua. 

 3) A morte deve ser rápida 

Cientistas criam maior árvore 
genealógica do mundo
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décadas, também foi possível observar 
que o período de vida humana passa por 
oscilações. Por exemplo, há uma queda de 
homens jovens durante épocas de guerras. 
Ainda foi possível estimar como algumas 
relações amorosas eram estabelecidas. 

Nos anos 1700, geralmente, as pessoas 
casavam com algum primo que morasse 
em um raio de 10 quilômetros. Somente a 
partir de 1850 que os homens começaram 
a buscar relacionamentos não ligados ao 
vínculo familiar (ANSA).

Mickey completa 90 anos
e Disney prepara festa em todo mundo

On Ice” também preparou 
programações especiais, com 
personagens e histórias origi-
nais do Mickey.

Na França, 38 escolas de 
design e arte participam do 
projeto “Mickey is Art”, no 
qual os estudantes são con-
vocados para criarem obras 
de arte dedicadas ao Mickey 
e inspiradas em seus movi-
mentos artísticos favoritos. 
As obras vencedoras serão 
exibidas no próximo verão 
europeu, em 12 principais 
estações ferroviárias do país, e 
colocadas à venda na “Galerie 
Glénat”, em Paris, no mês de 
setembro.

Para quem é colecionador e 
fã do ratinho, a Disney Store 
oferecerá vários produtos do 
Mickey Mouse, enquanto a 
Disney Publishing Worldwide 
apresentará mais de 30 títulos 
que incluirão livros, quadri-
nhos e revistas temáticas. Na 
Itália, o Ministério do Desen-
volvimento Econômico emitiu 
oito selos dedicados ao Mickey 
Mouse e desenhados pelo 
italiano Giorgio Cavazzano. 
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-americana ABC transmitirá 
nos próximos meses, em 
horário nobre, um programa 
de TV especial dedicado ao 
Mickey. Já o canal Disney 
Channel, pela primeira vez, 
exibirá a quinta temporada 
de desenhos animados do 
Mickey, com mais de 90 epi-
sódios, incluindo um especial 
dedicado ao aniversário.

As unidades do grupo ho-
teleiro Walt Disney Parks e 
Resorts ao redor do mundo 
oferecerão estadias especiais 
para os hóspedes o ano de 
2018. Até janeiro do ano que 
vem, os parques da Disney 
em todo o mundo irão ho-
menagear o casal Mickey e 
Minnie com a “Biggest Mouse 
Party”. O espetáculo “Disney 
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