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Mega-Sena da Virada: 
mude de vida

mesmo se não ganhar

As lotéricas daqui a 

pouco estarão lotadas, 

com fi las enormes, por 

causa da Mega-Sena 

da Virada, que, neste 

ano, premiará mais 

de R$ 250 milhões ao 

ganhador

Muita gente aposta não 
só dinheiro, mas tam-
bém a esperança em 

ganhar essa quantia de dinhei-
ro e resolver, de uma vez por 
todas, a vida fi nanceira. 

Embora a situação seja de 
euforia, é preciso cautela. 
Fazer “uma fezinha”, desti-
nando pequenos valores para 
esta fi nalidade, faz parte da 
brincadeira e é divertido. No 
entanto, há pessoas que se 
tornam “viciadas” em apostar, 
o que, ao invés de ajudar, atra-
palha – e muito – as fi nanças 
pessoais.

O grande erro é achar que 
a única forma de se tornar 
independente fi nanceiramente 
é por meio da sorte. Chegar a 
uma fase da vida em que não 
precisa mais trabalhar por ne-
cessidade, apenas por prazer, 
é um mérito de quem busca 
se educar financeiramente, 
planejando-se para alcançar 
esse objetivo.

Na educação fi nanceira, a 
pessoa aprende a ter sonhos 
materiais que serão realizados 
e entre estes sempre deverá 
estar o da independência 
financeira. Na Metodologia 
DSOP, dividimos os sonhos em: 
curto (até um ano), médio (de 
um a dez anos) e longo prazo 
(mais de dez anos). Se tornar 
sustentável fi nanceiramente 
deve ser um objetivo de longo 

prazo, porém, para atingir, o 
início deve ser imediato.

Em uma aposta da Mega-
Sena da Virada, a chance de 
acertar todos os seis números é 
de uma em 50.063.860, segun-
do os dados ofi ciais da Caixa. 
Por outro lado, apostando na 
educação fi nanceira, para se 
tornar sustentável fi nancei-
ramente depende só de você. 
Para isso, o caminho deve ser 
o contrário do que normal-
mente fazem: ao receber seus 
rendimentos, a pessoa já deve, 
imediatamente, separar uma 
parte para os seus sonhos. 

Com isso, não haverá risco de 
cair nas tentações do consumo 
e não sobrar dinheiro para 
poupar. Também é fundamen-
tal que se saiba exatamente 
os valores desses sonhos, 
descobrindo, assim, o quanto 
deverá guardar mensalmente 
para cada um. O tipo de apli-
cação que deverá feito para 
realização dos sonhos também 
dependerá do tempo que pre-
tende realizá-los. 

Para uma aposentadoria 
sustentável fi nanceiramente, é 
preferível aplicações de longo 
prazo, como uma previdência 
privada ou título do tesouro 
direto.

Enfi m, o problema não é 
apostar, mas não ter consci-
ência desses atos e apostar o 
seu futuro nisso. 

Se quiser realmente ter 
chances de ter o dinheiro para 
sua segurança financeira o 
caminho é ter sonhos e buscar 
educar-se fi nanceiramente.

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira de Educadores Financeiros 

e da DSOP Educação Financeira. Autor 
do best-seller ‘Terapia Financeira’; do 
lançamento de ‘Mesada não é só din-
heiro’; e da primeira Coleção Didática 

de Educação Financeira do Brasil.

Reinaldo Domingos (*)

A - Trabalhadores com Defi ciência 
A Caterpillar Brasil foi eleita pela Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Defi ciência a melhor empresa para trabalhadores com defi -
ciência, na terceira edição do prêmio, que visa ampliar a visibilidade das 
boas práticas de inclusão profi ssional adotadas por empresas do Estado 
de São Paulo. Ao todo, 80 empresas públicas e privadas participaram da 
pesquisa, que avaliou diversos quesitos, como a promoção da política dos 
direitos da pessoa com defi ciência, igualdade de oportunidades, nível 
de sustentabilidade dos projetos e condições materiais e psicológicas. 
Para as grandes empresas, a análise também abrangeu o cumprimento 
da legislação sobre a reserva de vagas para pessoas com defi ciência. 
Outras informações: (www.caterpillar.com.br). 

B - Diagnóstico Genético  
Com quatro anos de existência, a Mendelics proporcionou um novo 
cenário para a acessibilidade de diagnóstico genético no Brasil. O 
laboratório possui a maior capacidade de sequenciamento genético da 
América Latina, tecnologia de ponta e médicos geneticistas renomados 
que tornaram o diagnóstico genético acessível e inclusivo através da 
criação de um software próprio, o Abracadabra, que auxilia a análise 
genômica de mais de oito mil síndromes e doenças genéticas. O software 
de interpretação foi aprimorado ao longo dos anos e está em sua versão 
3.0. A criação da plataforma de big data foi realizada por uma equipe 
de programadores e bioinformatas brasileiros na Mendelics. Saiba mais 
em (www.mendelics.com).

C - Mercado de Café
A Organização Internacional do Café (OIC) destaca em seu Relatório 
sobre o mercado de Café, que a recente recuperação dos preços “sofreu 
uma inversão signifi cativa” que pode ser atribuída em grande parte a 
perspectivas de melhores condições climáticas verifi cadas nas regiões 
produtoras no Brasil e Vietnã, e também à valorização do dólar norte-
americano em relação à moeda brasileira. Esses dois fatos abrandaram 
preocupações do mercado cafeeiro mundial como a possível redução 
da oferta de café no futuro pelo fato de o mercado ter tido défi cit nos 
dois últimos anos, devido principalmente às perdas na produção do 
café Robusta. Conforme a OIC, o mercado deverá continuar a ter café 
disponível, tanto que nos 12 últimos meses as exportações totalizaram 
112,4 milhões de sacas. Saiba mais em (www.consorciopesquisacafe.
com.br).

D - Residência Médica 
Termina amanhã (30), às 22h00, o prazo de inscrições no processo seletivo 
da Residência Médica da Santa Casa de Marília. O exame, composto de 
prova objetiva, entrevista, análise e arguição do currículo, será realizado 
por meio do Instituto Zambini (www.zambini.org.br). O formulário para 
inscrições também está disponível no site. A prova objetiva será aplicada 
em 17 de janeiro. São oferecidas 16 vagas distribuídas nas especialida-
des de anestesiologia (6), ortopedia/traumatologia (4), cardiologia (4) 
e medicina intensiva (2). Os cursos são credenciados pela Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM) do Ministério da Educação. A 
Santa Casa de Marília possui mais de 40 anos de experiência na formação 
de médicos especialistas. 

E - Livros Digitais 
Pensando seu ecossistema digital de modo integrado, com conteúdo 
em formato de e-books, aplicativo de leitura, audiolivros, plataforma de 
autopublicação [Publique-se] e, claro, o e-reader LEV, a Saraiva oferece 
mais uma novidade inédita e passa a comercializar cards de livros digitais 
também em suas lojas. Com esta ação a rede torna-se a única livraria a 
disponibilizar esta modalidade de conteúdo em suas unidades físicas. 
A iniciativa faz parte da estratégia multicanal da empresa, pensada de 
forma integrada entre a rede e site de e-commerce e mobile. Na lista 
estão desde clássicos como O Nome da Rosa e O Diário de Anne Frank, 
até livros temáticos sobre Política, História, Negócios, Fantasia e Fe-
mininos, além de títulos que fi guram na lista dos mais vendidos, como 
A Garota No Trem.

F - Segmento Farmacêutico
Há 7 décadas, o maior complexo farmacêutico da América Latina man-
tém sua fi losofi a de crescimento contínuo com qualidade, e se consolida 
entre os maiores no segmento de genéricos, e no mercado nacional, com 
novas estratégias também para o setor hospitalar. Nos últimos anos, o 
Laboratório Teuto/Pfi zer investiu mais de R$ 200 milhões na expansão 
da capacidade produtiva. No setor de sólidos, a produção saltou de 640 
milhões para 1 bilhão de unidades produzidas/mês. No setor de injetá-
veis, a capacidade saltou de 17 para 35 milhões de unidades/mês, com 
a inauguração de uma nova área de produção. Como resultado desses 
investimentos, a empresa também realizou mais de 600 contratações. 
Hoje, a companhia possui mais de 3,5 mil colaboradores diretos, sendo 800 
somente nas áreas de qualidade. Saiba mais em (www.teuto.com.br).

G - Cloro, Soda e PVC 
A Unipar Carbocloro concluiu a última etapa de aquisição da Solvay 
Indupa. Depois de um processo iniciado com o anúncio da operação em 
2 de maio do ano passado e a aprovação pelo Cade em 07 de dezembro, 
começa agora o processo de integração. Na nova confi guração, a Unipar 
Carbocloro passa a ser a maior fabricante de cloro/soda e a segunda maior 
fabricante de PVC da América Latina, com capacidade instalada de 510 
mil toneladas de PVC, 670 mil toneladas de cloro e 750 mil toneladas 
de soda. Além das unidades Santo André, na região metropolitana de 
São Paulo, e Bahía Blanca, na Argentina, que passam a se chamar Uni-
par Indupa, a operação industrial conta ainda com a fábrica da Unipar 
Carbocloro em Cubatão, no litoral de São Paulo. 

H - Energia de Itaipu 
A Itaipu Binacional atingiu ontem (28), pela manhã, excepcionais 102 
milhões de megawatts-hora (MWh). A quatro dias para o fi m de 2016, 
com uma média diária acima de 250 mil MW, a perspectiva é fechar o ano 
com uma produção total em torno de 103 milhões de MWh. Geração é 
inédita no mundo. Se confi rmada, a quantidade será 3 milhões superior 
à meta de 100 milhões de MWh projetada para o melhor ano de todo os 
tempos de funcionamento da usina. Em 2016, Itaipu ultrapassou a marca 
de Três Gargantas e voltou a liderar a produção anual de produção de 
energia elétrica.

I - Réveillon na Canção 
A virada de ano na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, reunirá mais 
de 15 mil fi éis, de 30 de dezembro a 1° de janeiro. Na programação do 
tradicional Acampamento de Ano Novo, shows, palestras, Adoração 
ao Santíssimo Sacramento, missas, reza do terço e grupo de oração. 
O tema deste ano será “Mostra-me Senhor os teus caminhos”. São 
atrações musicais: banda Anjos de Resgate; Suely Façanha; Emanuel 
Stênio; e Frutos de Medjugorge. A Canção Nova oferece um espaço 
de 8 mil m² para camping, dividido em três áreas: família, masculino 
e feminino, com capacidade total para 2,8 mil barracas. A entrada é 
gratuita. Programação completa em: (eventos.cancaonova.com/edicao/
acampamento-de-ano-novo-19/).

J - Uso do Espaço por Drones
Para iniciantes e profi ssionais que desejam saber maiores informações e 
atualizações do sistema online lançado recentemente pelo Departamento 
de Controle do Espaço Aéreo (Decea), agora é a hora de fi car por dentro 
e tirar as dúvidas. Pensando nisso, foi realizada uma palestra online no 
último dia 21, com o tema “Novidades do Decea para operar Drones”, 
que contou com a presença do Capitão Leonardo Haberfeld, do Decea, 
e foi mediada por Emerson Granemann, diretor do DroneShow. A maio-
ria das questões foi sobre a regulamentação para o uso de drones no 
Brasil, o que demonstra o interesse da audiência em trabalhar de forma 
correta e legal. O replay já está disponível em (https://app.webinarjam.
net/replay/17520/0a508c7225/0/0).
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D - Residência Médica 
Termina amanhã (30), às 22h00, o prazo de inscrições no processo seletivo

O Federal Reserve (Fed) 
decidiu no fi m de 2016 
aumentar a taxa e in-

formou que prevê mais três 
aumentos da taxa em 2017. A 
subida torna mais atrativas as 
aplicações no mercado norte-
americano em relação a outros 
países, principalmente entre os 
emergentes, incluindo o Brasil. 
A elevação anunciada em me-
ados de dezembro mudou os 
juros da faixa de 0,25% a 0,5% 
para 0,5% a 0,75%. 

“Se aumenta lá, sempre há 
um desequilíbrio no que diz 
respeito à distribuição de 
recursos internacionais. No 
caso do Brasil, há um volume 
de recursos aqui por causa da 
atratividade do preço do di-
nheiro. Mas se a taxa americana 
sobe, isso criará atratividade lá, 
já que as poupanças internacio-
nais passam a ser alocadas para 
os Estados Unidos”, explica 
o economista Paulo Dantas 
da Costa, ex-presidente do 
Conselho Federal de Econo-
mia (Cofecon). A mudança de 
comando nos Estados Unidos, 
com a chegada de Donald 

A subida torna mais atrativas as aplicações no mercado norte-americano.

A legislação do FGTS pode 
ser alterada para autorizar o 
trabalhador a usar o dinheiro 
para pagar mensalidades de 
curso superior ou profi ssio-
nalizante, em seu benefício 
ou de familiares. A medida foi 
incluída, por meio de emenda, 
em projeto que está pronto 
para decisão na Comissão 
Educação do Senado.

Com a emenda, o projeto do 
senador Paulo Paim (PT-RS) 
permite ao trabalhador utilizar 
o saldo do FGTS também para 
quitar empréstimo contraído 
com o Fies para pagar facul-
dade. A emenda foi proposta 
pela relatora, senadora Ana 
Amélia (PP-RS). Ela incor-
porou sugestões de projetos, 
que estão em análise conjunta, 
ao texto original de Paim. São 
cinco propostas, todas bus-
cando ampliar as alternativas 
de acesso aos recursos do 

O governo do Panamá anunciou 
que o grupo Odebrecht, acusado de 
pagar U$ 59 milhões em subornos 
para obter contratos, não poderá 
participar de futuras licitações no 
país. De acordo com um comuni-
cado lido pelo ministro da Presi-
dência, Álvaro Alemán, o governo 
panamenho decidiu “adotar as 
ações necessárias para proibir que o 
Grupo Odebrecht obtenha qualquer 
contrato em futuros processos de 
licitação pública”.

A proibição estará vigente até que a 
Odebrecht demonstre “uma colabora-
ção efetiva e efi caz nas investigações 
do Ministério Público e se garantam 
os valores que o grupo deve restituir 
ao Estado” pelos prejuízos causados, 
declarou Alemán. Ele disse que o go-
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Elevação de juros norte-
americanos preocupa 

economia mundial
A elevação da taxa básica de juros norte-americana é uma das principais preocupações no cenário 
econômico mundial para 2017

Trump à presidência, também 
deve ter refl exos diretos na 
economia mundial. 

“Tenho visto com certa 
apreensão a variável Trump”, 
avalia Costa, principalmente 
por causa de declarações do 
presidente eleito em defesa de 
empresas norte-americanas. 
Para a Europa, a expectativa 
para o próximo ano, segundo 
o economista, é que a região 

mantenha o desempenho eco-
nômico fraco registrado em 
2016. No caso da China, os 
indicadores mostram que o 
crescimento econômico do 
país deve desacelerar em 2017, 
com uma política monetária 
mais restritiva. A projeção de 
crescimento é de 6,5% ante os 
6,7% que devem ser registrados 
em 2016. 

“Chega em um ponto que vai 

à exaustão porque não existem 
fatores econômicos que deem 
sustentação a crescimentos de 
6%, 7% ao ano. Mas no caso 
chinês a gente faz uma ressalva 
porque é um país que tem um 
mercado interno de mais de 1,4 
bilhão de pessoas. É comple-
tamente diferente quando se 
compara ao mercado brasileiro, 
com cerca de 200 milhões de 
pessoas”, disse Costa (ABr).

FGTS para pagamento de faculdade 
e curso profi ssionalizante

FGTS pelo trabalhador.
Pelo Regimento do Senado, 

apenas um projeto pode contar 
com o voto do relator pela apro-
vação. Ana Amélia optou pela 
proposta de Paim, que sugere 
alterações mais abrangentes na 
Lei do FGTS. Um dos objetivos 
é autorizar o trabalhador a sa-
car o saldo da conta do FGTS 
a qualquer momento depois 
que completar 60 anos, e não a 
partir dos 70, como estabelece 
a lei em vigor. 

A proposta surgiu como 
projeto de iniciativa popular e 
foi adotado por Paim para que 
o texto passasse a tramitar re-
gularmente no Congresso. De 
acordo com o senador, apesar 
de o FGTS ter significado 
uma conquista para o traba-
lhador, os titulares das contas 
enfrentam perdas, por razões 
que passam pela sonegação de 
depósitos, expurgos infl acioná-
rios e a não aplicação de juros 
progressivos (Ag.Senado).

Panamá proíbe Odebrecht de atuar no país
verno do Panamá adotará “medidas” 
para que a Odebrecht abandone os 
processos de concorrência para os 
quais estava pré-qualifi cada, no país, 
como a construção da Linha 3 do 
metrô da capital e de uma ponte no 
Canal do Panamá.

O governo panamenho também 
cancelará “sem custo para o Estado” 
um contrato com a Odebrecht para 
a construção de uma hidrelétrica. O 
Departamento de Justiça dos Estados 
Unidos concluiu que a Odebrecht pa-
gou subornos em nove países latino-
americanos para obter contratos. 
Somente no Panamá o grupo teria 
pago, entre 2010 e 2014, mais de U$ 
59 milhões em subornos, para fechar 
contratos totalizando U$ 175 milhões 
(Rádio França Internacional). 
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Decreto regulamenta 
a Lei das Estatais

Foi publicado no Diário Ofi cial 
da União de ontem (28) o decreto 
presidencial que regulamenta o 
Estatuto Jurídico das Empresas 
Estatais, previsto na lei sobre o 
assunto, sancionada em junho 
pelo presidente Michel Temer. O 
decreto apresenta regras para a 
nomeação de administradores e 
conselheiros das estatais, visando 
evitar seu aparelhamento por par-
tidos ou grupos políticos.

Abrangendo todas as compa-
nhias controladas pelo Estado 
– o que inclui empresas públicas, 
sociedades de economia mista e 
subsidiárias, e sociedades cuja 
maioria do capital votante pertença 
direta ou indiretamente à União 
– o decreto detalha mecanismos 
e estruturas de transparência e 
governança, tratando ainda das 
licitações a serem feitas por essas 
entidades. 

No caso das empresas estatais de 
menor porte, que possuem receita 
operacional bruta anual inferior a 
R$ 90 milhões, o decreto exige as 
mesmas estruturas das grandes 
empresas, com comitê de auditoria, 
área de compliance, e requisitos e 
vedações para administradores e 
conselheiros (ABr). 


