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“A vida só pode 
ser compreendida 
olhando-se para 
trás; mas só pode 
ser vivida olhando-
se para a frente”.
Soren Kierkegaard (1813-1855)
Filósofo dinamarquês

BOLSAS
O Ibovespa: +0,51% Pontos: 
62.446,26 Máxima de +0,87% : 
62.674 pontos Mínima de -0,75% 
: 61.665 pontos Volume: 6,78 
bilhões Variação em 2017: 3,68% 
Variação no mês: 3,68% Dow 
Jones: +0,34% (18h31) Pontos: 
19.923,02 Nasdaq: +0,03% 
(18h31) Pontos: 5.553,28 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1938 Venda: R$ 3,1946 
Variação: -0,09% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,26 Venda: R$ 3,36 
Variação: -0,3% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2148 Venda: R$ 
3,2154 Variação: +0,74% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1630 
Venda: R$ 3,3370 Variação: 
-0,09% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,07% ao 
ano. - Capital de giro, 14,92% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.196,60 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,94% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 121,300 
Variação: -0,25%.

Cotação: R$ 3,2200 Variação: 
+0,2% - Euro (18h31) Compra: 
US$ 1,0576 Venda: US$ 1,0576 
Variação: +0,2% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3830 Venda: R$ 
3,3850 Variação: +0,27% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2930 Ven-
da: R$ 3,5270 Variação: -0,17%.

vespa Futuro: +0,09% Pontos: 
63.135 Máxima (pontos): 63.475 
Mínima (pontos): 62.330. Global 
40 Cotação: 924,292 centavos 
de dólar Variação: +1,61%.

A produção média de 
petróleo da Petrobras 
no Brasil, em 2016, 

teve um acréscimo de 0,75% 
na comparação com o ano 
anterior e chegou a 2.144.256 
barris por dia. O resultado 
fi cou em linha com a meta defi -
nida e representa um recorde 
histórico anual. “Nesta gestão, 
meta é uma coisa séria”, disse 
o presidente da Petrobras, 
Pedro Parente a jornalistas, 
durante encontro que teve a 
presença de toda a diretoria 
da estatal, na sede da compa-
nhia, no centro do Rio.

Na camada do pré-sal, a 
média anual no ano passado 
também registrou recorde, 
com a marca de 1,02 milhão 

     

Produção de petróleo 
no país sobe 0,75% em 
2016 e bate recorde

de barris de óleo/dia, o que 
signifi cou aumento de 33% em 
relação ao ano anterior. No caso 
do gás natural, a companhia 
também apresentou recorde de 
77 milhões de metros cúbicos 
(m³) diários. Se esse desem-
penho for incluído no balanço 
do ano, a produção total no 
país chega a 2,63 milhões de 
barris de óleo equivalente por 
dia, 1% acima do registrado em 
2015, o que representa ainda 
mais um recorde no ano para 
a empresa.

Parente destacou ainda o 
desempenho da companhia 
em dezembro, quando também 
foram batidos alguns recordes. 
Entre eles, a produção média 
de petróleo no Brasil, que pela 

primeira vez superou a marca 
de 2,3 milhões bpd, sendo 3% 
a mais que o maior índice regis-
trado em setembro do mesmo 
ano. Já a produção no dia 28 de 
dezembro chegou a 2,4 milhões 
de barris de óleo. 

No mesmo mês, a produção 
de gás teve alta de 2% na com-
paração com novembro, atin-
gindo volume de 81,8 milhões 
m³/dia, que, se considerado, 
eleva a produção de petróleo e 
gás natural no Brasil para 2,82 
milhões de barris de óleo equi-
valente por dia, representando 
6% a mais do que o registrado 
em igual mês do ano anterior.

“A gente tem a convicção, 
como já falamos reiteradas 
vezes, que a reputação se 

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, divulga os dados sobre

produção de petróleo no Brasil em 2016.

constrói na credibilidade, se 
constrói com promessas que 
são feitas e são cumpridas”, 
destacou o presidente da 
estatal. A diretora executiva 
de Exploração e Produção da 

Petrobras, Solange Guedes, 
disse que a produção é uma 
referência importante para o 
fl uxo de caixa da companhia e 
destacou que a empresa tem 
trabalhado com a boa prática 

da previsibilidade. O recorde 
do dia 28 de dezembro, de 
acordo com Solange Guedes, 
é um marco que vai fi car por 
um bom tempo na história da 
Petrobras (ABr).

As vendas do Jeep
Pelo quinto ano consecutivo, a 

marca Jeep, do grupo Fiat Chrysler 
Automobiles, bateu seu recorde 
histórico de vendas. Em 2016, a 
montadora comercializou 1,41 
milhão de automóveis no mundo 
todo, obtendo um crescimento de 
12% em relação a 2015. O modelo 
mais vendido foi o Cherokee, com 
384 mil unidades, seguido pelo 
Grand Cherokee (290 mil) e pelo 
Renegade (278 mil).

Congonhas e 
Santos Dumont à 
gestão privada

O ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, disse ontem 
(11) que o governo estuda 
incluir os aeroportos de Con-
gonhas e Santos Dumont no 
programa de concessões à ini-
ciativa privada. “As discussões 
dentro do governo são para 
a ampliação do programa de 
concessão. 

Congonhas e Santos Dumont 
estão na lista de discussão, 
juntamente a outros aero-
portos”, adiantou o ministro 
após reunião do Núcleo de 
Infraestrutura, no Palácio do 
Planalto.

Além de aeroportos, mais 
trechos de rodovias e projetos 
de saneamento também de-
verão ser leiloados, segundo 
Oliveira. Em março, o governo 
vai licitar a administração de 
quatro aeroportos: Fortaleza, 
Porto Alegre, Salvador e Floria-
nópolis. A previsão é arrecadar 
no mínimo R$ 3 bilhões em 
outorgas com a concessão dos 
quatro terminais (ABr).

São Paulo - O procurador-
geral da República, Rodrigo Ja-
not, vai participar, na próxima 
semana, do Fórum Econômico 
Mundial, em Davos, na Suíça. 
A convite da organização do 
fórum, Janot vai falar na mesa 
sobre Parceria Público-Privada 
contra o Crime Cibernético. O 
combate à corrupção também 
será um tema abordado pelo 
procurador-geral.

O debate vai ter a partici-
pação de autoridades e em-
presários dos Estados Unidos, 
Malásia e Rússia. Na ocasião, 
serão discutidos a implemen-
tação de novas ferramentas e 
o compartilhamento de infor-
mações, informou a Assessoria 
de Comunicação Estratégica da 
Procuradoria-Geral. O procu-
rador vai fazer contribuições 

São Paulo - Em meio ao 
encontro estadual do MST em 
Salvador, onde o ex-presidente 
Lula foi aclamado como can-
didato à presidência da Re-
pública, o petista afi rmou que 
espera desculpas daqueles 
que o acusam por crimes de 
corrupção. “A única coisa que 
eu peço a Deus é que essas 
pessoas, quando chegarem 
a conclusão de que não têm 
nada contra mim, eu só quero 
que eles peçam desculpas”, 
afi rmou, a uma plateia de agri-
cultores e militantes do PT que 
usavam bonés com a inscrição 
“Estamos com Lula”. 

O ex-presidente afi rmou que 
o ódio construído contra seu 
governo está prejudicando o 
Brasil. “Não é possível que o 
ódio que eles têm de mim faça 
com que eles prejudiquem o 
País”, afi rmou. Lula disse que, se 
necessário, será candidato. “Nós 
vamos voltar a governar este 
País”, destacou. O discurso do 
petista foi marcado por lembran-
ças de seu governo e ataques 
ao presidente Michel Temer, a 
quem o PT cobra a saída do cargo 
e a antecipação das eleições de 
2018 pelo voto direto. 

O presidente Michel Temer 
apresentou ontem (11), na 
abertura da reunião do Núcleo 
de Infraestrutura, no Palácio 
do Planalto, dados sobre os 
gastos com o setor de segu-
rança pública. Segundo ele, os 
gastos da União com segurança 
“são importantes para revelar 
a distância entre o que se 
aplicava no passado e o que se 
aplica hoje”. De acordo com o 
presidente, o setor é questão 
de segurança nacional.

“Em 2014, a dotação inicial era 
de R$ 492 milhões, as despesas 
empenhadas foram de aproxi-
madamente R$ 320 milhões, as 
liquidadas e pagas foram de R$ 
51,2 milhões. Em 2015, o projeto 
inicial era de R$ 504 milhões, 
passou-se a ter uma dotação 
inicial de R$ 541 milhões, de-
pois foram empenhados R$ 264 
milhões, e as despesas pagas 
depois do empenho foram R$ 
45 milhões”, disse Temer.

Ele acrescentou que em 
2016 o projeto inicial da Lei 

Temer coordena reunião do 

Núcleo de Infraestrutura,

no Palácio do Planalto.

Ex-presidente Lula na da 

abertura do 29º Encontro 

Estadual do MST, em Salvador.
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Rio - A infl ação começa o ano 
de 2017 pressionada por reajus-
tes de preços administrados. O 
IPCA absorverá aumentos nos 
gastos, sobretudo, com transpor-
tes, lembrou Eulina Nunes dos 
Santos, coordenadora de Índices 
de Preços do IBGE. É esperado 
impacto de reajustes de ônibus 
urbano em Belo Horizonte (de 
9,40% em 3 de janeiro); Brasília 
(16,66% em 2 de janeiro); Sal-
vador (9,09%, em 2 de janeiro); 
e Campo Grande (8,61%, em 22 
de dezembro).

O táxi fi cou 7,87% mais caro 
no Recife, a partir do primei-
ro dia do ano. Já o metrô de 
Brasília teve um aumento de 
25% em 2 de janeiro. O Rio de 
Janeiro absorverá ainda parte 
da elevação de 40,16% no pedá-
gio de importante via da região 
em 5 de dezembro. A tarifa de 
ônibus intermunicipal em Sal-
vador subiu 8,42%. Quanto aos 
reajustes anunciados no bilhete 
único intermunicipal no Rio 
de Janeiro e São Paulo, Eulina 
prevê pouco impacto sobre a 
infl ação, uma vez que o item não 

Alta no preço dos combustíveis 

ajudou a alimentar o dragão 

infl acionário em 2016.
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Nova York - O novo presiden-
te dos Estados Unidos, Donald 
Trump, prometeu estimular a 
economia norte-americana e 
declarou a jornalistas que será 
“o maior criador de empregos 
que Deus já criou”. Em seu 
governo, o objetivo é trazer 
postos de trabalho que alguns 
setores levaram para fora do 
país de volta para a economia 
dos EUA. 

“Teremos bons empregos e 
boas notícias”, disse Trump 
em seus comentários iniciais, 
ressaltando que a montadora 
General Motors siga sua rival 
Ford e mantenha postos de tra-
balho nos EUA. O republicano 
ressaltou ainda a necessidade 
da indústria farmacêutica vol-
tar a criar empregos nos EUA 
e não em outros países. 

Ele prometeu melhorar os 
processos para licitações do 
setor, que tem desenvolvido 
bons remédios, mas no exterior. 
Ao responder uma pergunta 
sobre se russos invadiram 
computadores dos EUA para 
vazar informações durante a 
campanha eleitoral, Trump 
disse que acredita que a Rússia 
tenha feito, mas também outros 
atuaram como “hackers”, disse 
ele, citando a China.

Trump ressaltou que não tem 
negócios com a Rússia e ques-
tionou se sua rival na campa-
nha, Hillary Clinton, seria mais 
dura que ele com o presidente 
da Rússia, Vladimir Putin. “Se 
Putin gosta de Donald Trump, 
eu considero isso como um 
ativo, não um passivo”, afi rmou 
o presidente (AE).

Presidente eleito americano, Donald Trump.

Evan Vucci/AP/Estadão Conteúdo

Temer diz que segurança é 
preocupação nacional

menos em dois presídios do 
país. Tudo que é feito, é pro-
gramado, planejado e execu-
tado. Por isso, o objetivo dessa 
reunião é evidenciar que agora, 
começando 2017, estamos pla-
nejando e vamos executar tudo 
responsavelmente”.

O presidente afi rmou ainda 
que os dados apresentados “reve-
lam, consolidam e comprovam” 
a preocupação da União com o 
fenômeno da segurança publica, 
porque ele envolve hoje a própria 
segurança nacional. “A União 
passou a se interessar muito mais 
sobre essa matéria porque essas 
organizações criminosas - PCC, 
Família do Norte - constituem-se 
quase uma regra de direito fora 
do Estado. Veja que eles têm até 
preceitos próprios, veja que, até 
quando fazem aquela pavorosa 
matança, o fazem baseado em 
códigos próprios. Então, essa 
é uma questão que ultrapassa 
os limites da segurança para 
preocupar a nação como um 
todo” (ABr).

Orçamentária Anual (LOA) 
era de R$ 596 milhões. “Nós 
atualizamos esse valor para 
R$ 2,612 bilhões, empenhamos 
R$ 1,483 bilhão e depois foram 
pagos R$ 1,172 bilhão. Isso foi 
no ano passado, muito antes 
dessa tragédia que se deu pelo 

Trump: “Serei o maior 
gerador de empregos 

que Deus criou”

Lula diz que acusadores 
devem pedir desculpas

“O que está acontecendo no 
Brasil é algo anormal. Esse país 
não pode sair da alegria, do oti-
mismo e da esperança que estava 
para a desgraça que estamos 
vivendo hoje”. O petista acusou 
o presidente Temer de entregar 
a Petrobras a multinacionais e 
destruir todas as políticas de 
valorização nacional da empresa. 
Lula defendeu que o governo 
federal precisa voltar a fazer 
investimentos diretos e a bancar 
fi nanciamentos a pequenos em-
presários e consumidores através 
dos bancos públicos (AE).

Infl ação começa 2017 
pressionada por preços 

administrados

tem grande representatividade 
no cálculo do indicador.

“Quanto aos combustíveis, 
não sabemos se vai ter algum 
refl exo ainda o reajuste em 
6,1% no diesel nas refi narias 
em janeiro”, acrescentou. Se-
gundo a pesquisadora, o IBGE 
acompanha ainda o aumento 
do ICMS sobre serviços de 
telefonia (AE).

Janot falará de corrupção em Davos
ao debate durante a Iniciativa 
Conjunta de Combate à Cor-
rupção, com empresários do 
setor de infraestrutura e de-
senvolvimento urbano, além 
de representantes do setor 
público de países europeus e 
asiáticos. 

O Fórum Econômico Mundial 
em Davos reúne anualmente, 
há mais de quatro décadas, os 
mais importantes líderes do 
mundo para tratar de temas 
globais. Neste ano, o tema 
será liderança responsável e 
responsiva. De acordo com 
organizadores do evento, a 
edição de 2017 será a maior 
de todos os tempos, com mais 
de 3 mil participantes de 100 
países, 300 agentes públicos e 
mais de 50 chefes de Estado e 
governo (AE).



Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

OPINIÃO
O Brasil sob ataque
O Brasil parece estar sob 

ataque. Pipocam eventos 

negativos, explorados 

e comentados de forma 

negativa pela mídia, 

sem indicar soluções 

nem oferecer esperanças 

de melhoras

A taxa de juros foi eleva-
da supostamente para 
reduzir o consumo num 

país que consome menos. 
Agora se observa que se os 
juros não baixarem, o consu-
mo continuará em queda. No 
entanto, o Brasil poderia ter se 
constituído num país decente, 
com população bem preparada 
para viver em equilíbrio com 
a natureza, desfrutando os 
recursos com os quais foi con-
templado. Faltaram estadistas. 
Surgiram os supostos donos 
do Brasil. 

No pós-guerra, houve uma 
ligeira melhora, mas logo a 
educação foi decaindo e hoje 
somos um dos países mais atra-
sados e caudatários de rique-
zas para o exterior. Gastou-se 
uma enormidade de dinheiro 
para construir estádios de fute-
bol. Esses disparates mostram 
bem como são irresponsáveis 
e prepotentes esses falsos es-
tadistas que tomam o dinheiro 
público e fazem o que querem, 
esquecendo que foram eleitos 
com a responsabilidade de 
zelar pelo erário e para utilizar 
os recursos para o bem da po-
pulação e seu progresso. 

De que valem esses estádios 
se falta tudo o mais? Nada a 
estranhar se o Brasil ainda vive 
o ranço colonialista, decaindo 
a cada dia sem que surjam 
alternativas enobrecedoras. 
Enquanto se desenvolve inten-
sa luta pela conquista e con-
servação do poder, a natureza, 
continuadamente agredida, 
manda seu recado através da 
crise hídrica que avança pelo 
mundo. E nada está sendo 
feito. Nos sertões, as árvores 
continuam sendo derrubadas 
e queimadas, e os esgotos sem 
tratamento lançados nos rios 
e mares.

No mundo enfrentamos 
vários obstáculos. Há a ques-
tão da limitação dos recursos 
naturais e da restauração da 
biocapacidade regenerativa do 
planeta, além do despreparo 
da população e o entrave do 
artifi cialismo das fi nanças que 
se sobrepõe a tudo mais como 
fonte de poder e dominação. 
A humanidade tem perdido 
tempo; a globalização deveria, 
em primeira linha, ter buscado 
o equilíbrio global com a natu-

reza, mas as fronteiras foram 
abertas para o livre fl uxo fi nan-
ceiro e comercial, favorecendo 
o superávit de uns e défi cits de 
muitos, concentrando a rique-
za, colocando os mais frágeis 
em precárias condições, e 
tudo que está sendo feito visa 
à conservação desse estado 
antinatural. 

Repensar o desenvolvimen-
to implica em restabelecer 
o equilíbrio. A escandalosa 
especulação com moedas 
precisa acabar, pois quem leva 
a pior é a população, uma vez 
que as energias estão sendo 
sugadas e há ganho artifi cial 
de poucos, o que significa 
perda para muitos. Além 
disso, o câmbio manipulado 
favorece as exportações de 
uns em prejuízo de outros. 
Atualmente, são visados o 
real, o rublo, a rúpia e o rand 
como moedas potencialmente 
aptas a gerar ganhos especu-
lativos e que têm possibilitado 
ganhos extraordinários para 
os especuladores enquanto a 
economia dos respectivos pa-
íses permanece bem próxima 
da UTI.

A solução real seria a busca 
do equilíbrio nas relações entre 
povos e com o meio ambiente. 
Isso parece não interessar por-
que implicaria na eliminação da 
permissividade especulativa, 
especialmente com o câmbio, 
que tem possibilitado a engor-
da de fi nancistas astutos, sem 
trazer benefício para ninguém. 
Assim como os governantes 
não devem gastar internamen-
te mais do que arrecadam, as 
contas externas também não 
deveriam apresentar défi-
cits continuados, mas sim o 
equilíbrio. Infelizmente tem 
prevalecido o ganho de uns 
com perdas para muitos e 
atraso geral.

O governo deveria admi-
nistrar bem o país em seu 
relacionamento com os outros 
e estabelecer condições para 
o progresso geral. Preparar as 
novas gerações para o século 
21, formando seres humanos 
fortes, de qualidade, constru-
tores e benefi ciadores da Cria-
ção. Em vez disso, os políticos 
se corrompem, enfraquecendo 
o país com o aumento de dívi-
das, não vacilando em entregá-
lo para quem der mais.

(*)_ - Graduado pela FEA/USP, 
realiza palestras sobre qualidade 
de vida. Coordena os sites (www.

vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). Autor de: Nola – o 

manuscrito que abalou o mundo; O 
segredo de Darwin; 2012...e depois?; 

O Homem Sábio e os Jovens; e A 
trajetória do ser humano na Terra – 

em busca da verdade e da felicidade 
(bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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O estudo Jovens Empre-
sários Empreendedores 
apontou que se tornar 

empreendedor nos próximos 
anos está nos planos de dois em 
cada três jovens brasileiros. As 
principais motivações são rea-
lização de um sonho (76,4%), 
qualidade de vida (75,6%), 
altos ganhos fi nanceiros (70%), 
mercado promissor (66,1%) e 
não ter chefe (64,5%).

Para o estudo, foram realiza-
das 5.681 entrevistas com ho-
mens e mulheres na faixa etária 
dos 25 a 35 anos, das classes 
A B e C, com ensino superior 
completo ou em andamento. 
Metade dos consultados já era 
empreendedor.

O estudo apontou que, no 
Brasil, aqueles que já empreen-
dem são mais ligados às causas 
éticas e socioambientais do 
que os jovens de outros países. 
No Brasil, esse índice alcança 
68,3%, contra média de 49% 
das demais sete cidades pesqui-
sadas, que incluem Nova York, 
Londres, Berlim, Madri, Xangai, 
Bombaim e Moscou. Em Nova 
York e Londres, por exemplo, a 
preocupação com o cenário ético 
é bem menor que no Brasil, atin-
gindo 22%, apontou o gerente de 
Pesquisa e Estatística da Firjan, 
Cesar Kayat Bedran.

“É uma questão que chama 
atenção. A gente categorizou 

No Brasil, aqueles que já empreendem são mais ligados às causas éticas e socioambientais

do que os jovens de outros países.

Após fi car dois anos desaparecido, um gato 
voltou para a casa de seu dono depois de per-
correr cerca de 140 km de território italiano. 
Conhecido como Ogghy, o felino se perdeu da 
família em 2015 durante as férias de verão na 
região de Maremma, no sudoeste da Toscana. 
Desde então, ele viajou por um ano e meio até 
que chegou em sua residência, aparentemente 
magro e maltratado, informou o jornal italiano 
“Corriere della Sera”.

De acordo com o professor de etologia, Fran-
cesco Dessi’ Fulgheri, é normal os gatos machos 
terem uma ligação especial com a casa em que eles 

vivem por um longo tempo, o que pode causar um 
forte apego. A história de Ogghy “não é impossí-
vel, mesmo que se trate de um recorde”, disse. 
A dona do gato, a italiana Bella Pezzoli, que vive 
em Scandicci, uma cidade próxima à capital da 
Toscana, havia divulgado fotos em diversos lugares 
da região, além de ter feito apelos na internet na 
época do desaparecimento do animal.

No entanto, somente esta semana que “Ogghy 
retornou para seu lar e seu sofá preferido”, 
afi rmou Pezzoli. Segundo Fulgheri, o felino foi 
alimentado no decorrer da viagem, pois só assim 
para ter sobrevivido (ANSA).

Diminuir em 10% o con-
sumo de sal poderia salvar 
milhões de vidas, afi rma um 
estudo publicado ontem (11) 
pela revista médica britânica 
The British Medical Journal. 
O sal aumenta os riscos de 
hipertensão e de doenças 
cardiovasculares. Segundo 
a OMS, a maioria dos adul-
tos consome mais do que a 
quantidade recomendada de 
2 gramas de sal por dia, no 
máximo. O excesso de sal, 
presente principalmente em 
alimentos industrializados, 
está na origem de cerca de 
1,65 milhão de mortes provo-
cadas por doenças cardíacas 
em todo o mundo, de acordo 
com a OMS.

Apesar de poucos países 
até agora terem adotado 
políticas públicas para tentar 
diminuir o consumo de sal, 
pesquisadores, atuando con-
juntamente com a indústria 
alimentícia, avaliaram o im-
pacto de estratégias públicas 
de prevenção em 183 países. 

A maioria dos adultos consome mais do que a quantidade 

máxima recomendada de sal por dia.

Volks aceita 
pagar multa 
de US$ 4,3 

bilhões
nos EUA

A montadora a lemã 
Volkswagen anunciou que 
pagará uma multa de US$ 4,3 
bilhões nos Estados Unidos 
por conta do escândalo de 
fraude em testes ambientais 
em veículos com motor a 
diesel. Além disso, a com-
panhia admitirá sua culpa 
no episódio, que estourou 
em setembro de 2015 e aba-
lou sua imagem no mundo. 
No entanto, o acordo ainda 
precisa receber o aval do 
conselho de vigilância da 
empresa, das autoridades 
dos EUA e dos tribunais 
competentes.

Se for aprovado, o pa-
gamento da multa deve 
encerrar os processos civis 
e criminais contra a monta-
dora no país. Em outubro 
passado, a Volkswagen já 
havia assinado um acordo 
com a Justiça dos EUA para 
desembolsar US$ 14,7 bi-
lhões pelo escândalo. Desse 
total, US$ 10 bilhões serão 
destinados a indenizações de 
compradores prejudicados 
pelo esquema de fraude, US$ 
2,7 bilhões, para compensar 
o impacto ambiental das ma-
nipulações, e US$ 2 bilhões, 
para pesquisas de veículos 
não poluentes.

A companhia admitiu ter 
usado um software instalado 
em motores a diesel para 
manipular testes de poluen-
tes nos Estados Unidos e 
na Europa, que ainda tenta 
fechar um acordo com o 
grupo alemão (ANSA)
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Dois em cada três jovens planejam 
empreender nos próximos anos

Uma pesquisa divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) traçou o 
perfi l de jovens empreendedores em nove cidades do mundo, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo

esses jovens empreendedores 
brasileiros como uma geração 
híbrida. Isso porque eles têm 
a criatividade do empreende-
dor e a inquietude do jovem, 
mas carregam um senso de 
responsabilidade de gerações 
anteriores, de pais e avós. Ou 
seja, eles têm uma preocupação 
mais considerável com ques-
tões socioambientais do que em 
outros países que, em alguns 
casos, são mais individualistas, 
mais preocupados em ganhar 
dinheiro, sem se preocupar 
muito até com o material que 
usam na confecção do seu 
produto”, explicou.

Os resultados  que se aproxi-
mam mais do Brasil são os de 
Moscou e Madri, disse Cesar 
Bedran. “Nenhum deles é igual 
ao do Brasil. Mas se eu for olhar 
uma questão de proximidade, 
eu tenho a Rússia e a Espanha, 
com maior correlação”. Ques-
tões como ética, apego à família, 
otimismo, organização para 
montagem do negócio, gosto 
pela liderança, objetividade 
no negócio são algumas delas. 
Já na área socioambiental, 
os russos não se preocupam 
como os brasileiros: são mais 
individualistas e querem ser os 
primeiros sempre.

O jovem empresário empreen-
dedor brasileiro usa muito tec-
nologia para fazer networking, 
ou construir uma rede relacio-
namentos (57,2%). Esse per-
centual só é maior em Xangai 
(69,1%). Em contrapartida, 
Londres e Nova York têm jovens 
com perfi s mais inovadores e 
que se arriscam muito em novos 
negócios. No Brasil, 82% já pas-
saram por um primeiro emprego 
formal antes de empreender e 
estão montando seu primeiro 
negócio. “Não é uma opção para 
desempregados. Eles escolhem 
empreender”, destacou o geren-
te da Firjan (ABr).

Sal: diminuição no consumo 
mundial salvaria milhões de vidas

E concluíram que investir 
o equivalente a apenas 10 
centavos de dólar por pessoa 
(cerca de R$ 0,32), contribui-
ria grandemente para frear a 
mortalidade.

Os cientistas também esti-
maram, baseados no índice de 
Esperança de Vida Corrigida, o 
número de anos perdidos pela 
população mundial por conta 
do excesso de sal. Segundo 

o estudo, uma alimentação 
menos salgada durante um 
período 10 anos evitaria uma 
perda anual equivalente a 5,8 
milhões de anos de boa saúde. 
O custo dos anos ganhos seria 
equivalente ao que se gasta 
atualmente em remédios 
para tratamento de doenças 
cardiovasculares, apontam os 
pesquisadores (Rádio França 
Internacional).

Gato desaparecido há 2 anos
volta para casa

Com a promessa de eliminar peso, 
fortalecer os cabelos, unhas e digestão, e 
ainda estimular o sistema imunológico, as 
dietas de desintoxicação estão cada vez 
mais na moda. No entanto, seu resultado 
nem sempre é benéfi co.   De acordo com 
os médicos do Hospital Milton Keynes, 
na Inglaterra, esses remédios alternativos 
usados para limpar o “lixo tóxico” do corpo 
acumulado após comer em excesso são 
“perigosos e inefi cazes”.

Segundo eles, recentemente uma mu-
lher de 47 anos de idade foi hospitalizada 
inconsciente depois de sofrer um ataque 
epilético causado ao ingerir um suco detox. 
Ela havia bebido um “coquetel” à base de 
plantas com chá verde, cardo de leite, 
verbena, raiz de valeriana e glutamina. 
Os especialistas afi rmaram que os níveis 

Dieta detox é uma moda
‘perigosa e inefi caz’, diz estudo

As dietas de desintoxicação são mais um 

mito comercial do que uma realidade 

nutricional.

científi cas e os benefícios são de curta 
duração”, ressalta o estudo. “É melhor 
ter uma dieta saudável e variada, com um 
estilo de vida ativo, ao invés de passar 
por uma dieta de limpeza ‘’, completam 
os especialistas (ANSA).

de sódio da paciente foram reduzidos. “É 
preciso ter em mente os riscos drásticos que 
essas dietas podem causar”, dizem eles.

A desintoxicação não é necessariamente 
saudável e não tem nenhuma base cien-
tífi ca. Além disso, os produtos naturais 
também podem causar “efeitos colaterais”. 
De acordo com o estudo, “a própria ideia 
de desintoxicação é um absurdo. Não há 
de fato pílulas, bebidas, loções milagrosas 
que fazem isso. O corpo tem um sistema 
que purifi ca e remove toxinas”. Órgãos 
como os intestinos, fígado e rins purifi cam 
completamente o álcool, drogas, bactérias, 
produtos químicos. 

“As dietas de desintoxicação são mais 
um mito comercial do que uma realidade 
nutricional. Muitas delas são promessas 
exageradas não baseadas em evidências 
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Pai rico, fi lho nobre
e neto pobre

As últimas três décadas 

deixaram marcas 

profundas no processo 

de transmissão 

de heranças no 

Brasil, gerando uma 

brutal dilapidação 

de patrimônios 

e consequente 

empobrecimento 

das famílias outrora 

abastadas

Pelo que se observa, a 
origem dos problemas 
foi e continua sendo a 

total ausência de preparo dos 
futuros herdeiros, visando à 
assunção das heranças, bem 
como uma incapacidade dos 
pais em passar aos respectivos 
fi lhos valores morais, éticos e 
técnicos visando capacitá-los à 
empreitada. Criou-se um mito 
de que herdeiro não precisa 
capacitar-se. Basta receber o 
legado e gastá-lo sem nenhum 
critério objetivo. Ingenuidade 
infantil!

A preparação dos herdeiros 
para um processo bem estru-
turado de sucessão familiar en-
volve muito trabalho de todos, 
além da contratação de bons 
profi ssionais para assessoria, 
aliados ao empenho pessoal 
de cada herdeiro, objetivando 
obter alta capacitação. É es-
tarrecedor observar que esses 
“candidatos a herdeiros” têm 
uma rotina de vida totalmente 
inadequada em relação à que 
deveriam ter. 

O que mais ocorre é encon-
trar pessoas com baixo nível 
de escolaridade, falta de leitura 
consistente de bons jornais, 
revistas e livros de boa quali-
dade, ausência de princípios 
básicos de organização da 
vida pessoal, não participação 
em eventos ligados à análise 
dos ambientes sócio/político/
econômico, carência de visão 
internacional do mundo dos 
negócios, além da já velha e 
conhecida falta de fl uência em 
idiomas estrangeiros. 

Ainda há uma outra grave la-
cuna na formação profi ssional, 
que é a ignorância absoluta no 
tocante ao conhecimento dos 
fundamentos de Psicologia 
Econômica, o que faz com 
que essas pessoas tornem-se 
presas fáceis do consumis-
mo desenfreado (instinto de 
manada), induzido por bem 
urdidas técnicas de propagan-
da, além do mau uso do tempo 
dito ocioso. Despreparo total! 
A não-percepção do fato de 
que o Brasil mudou continua 
e continuará levando muitas 
famílias à ruína fi nanceira, ao 
mesmo tempo que abrirá um 
leque de oportunidades para os 
que estiverem preparados para 
os novos tempos (infelizmente 
poucos). 

Os próximos 2 ou 3 anos de-
verão ser de muita austeridade 
econômica no país, tanto no 
âmbito das Finanças Públicas, 
quanto dos entes privados, já 
que os estragos provocados 
pela permanentemente clau-
dicante heterodoxia fi nanceira 
(denominada Nova Matriz 
Econômica) foram imensos. 
Exatamente como ocorreu 
e continua ocorrendo em 
Cuba, Argentina, Venezuela, 
Equador e Rússia. Para quem 
percebeu os problemas que 
claramente avizinhavam-se 
nos últimos anos e capitalizou-
se, inicia-se um ótimo período 
para a conclusão de bons 
negócios e assim aumentar os 
patrimônios, com baixo nível 
de risco.

Parafraseando o bilionário 
norte-americano Warren Bu-
ffett, no livro “A Bola de Neve 
- Warren Buffett e o Negócio 
da Vida” – (Editora Sextante): 
“É nas ressacas que descobre-
se quem estava nadando sem 
roupa”. Quem tiver perspicácia 
será bem sucedido, pois nada 
como uma boa crise para 
“diferenciar os homens dos 
meninos”.

(*) - É economista e consultor 
fi nanceiro da Prospering Consultoria. 

(http://blog.fpinho.com.br/).

Fernando Pinho (*)

A - Aposta no Time 
Prestes a completar 10 anos de existência e presente nas 5 regiões do 
Brasil, a rede de escolas Minds celebra em grande estilo ao apoiar o 
Corinthians, time que contabiliza a segunda maior torcida do País. A 
Minds ocupará um espaço na camisa do clube e terá exposição nas redes 
sociais do Corinthians, que possuem mais de 17 milhões de seguidores. 
O aporte realizado pela rede de idiomas foi de 2 milhões de reais e faz 
parte do planejamento estratégico de marketing. Outrora a Minds já 
apoiou o Palmeiras, o Santos e a Portuguesa. A parceria entre a Minds 
e o alvinegro ainda deve apresentar novidades e benefícios para funcio-
nários do clube, atletas e sócios do programa Fiel Torcedor. 

B - Seminovos pela Internet 
O comércio eletrônico de veículos seminovos e usados é um dos poucos 
setores que registram crescimento. As vendas apuradas de janeiro a 
dezembro de 2016 ano somam cerca de R$ 4,9 bilhões, um crescimento 
de quase três vezes em relação ao mesmo período do ano anterior, com 
R$ 1,7 bilhão. Os dados são plataforma AutoAvaliar, sistema de gestão 
de vendas e estoques utilizado em mais de 1,3 mil concessionárias de 
veículos e cerca de 20 mil revendedores multimarcas no Brasil. O le-
vantamento mostra ainda que, de janeiro a dezembro de 2016, a média 
foi de R$ 22,5 mil por automóvel, ante os R$ 23 mil verifi cados durante 
o ano de 2015. Saiba mais em: (www.autoavaliar.com.br).

C - Segmento Premium
O BMW Group Brasil inicia o ano com o pé-direito. A marca BMW encer-
rou a temporada de 2016 como a mais vendida do segmento premium 
no Brasil, de acordo com os dados divulgados quinta-feira (5) pela An-
favea, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. 
Com 11.860 unidades licenciadas, a BMW superou as também alemãs 
Audi e Mercedes-Benz, de acordo com a entidade que representa as 
montadoras no País. Nos últimos sete anos, a BMW liderou seis vezes o 
mercado automotivo premium nacional.  BMW Group investe em uma 
estratégia de longo prazo, com foco no crescimento sustentável de suas 
operações e na máxima qualidade de seus produtos, serviços e também 
no atendimento ao cliente (www.bmw.com.br). 

D - Alto Padrão
A Dolce Vacation aprimorou a informalidade das locações residenciais 
de curta temporada, agregando o serviço hoteleiro cinco estrelas. Com 

3 meses de operação, a empresa já tem mais de 200 mansões em seu 
portfólio de Miami. A procura pelo serviço cresce de tal maneira que o 
próximo ciclo de investimentos prevê a expansão para outros países, 
iniciando pelo Brasil, que deve ter mansões em Trancoso e em São Paulo 
na lista. Por aqui, a operação vai oferecer uma evolução no comparti-
lhamento, já tão em alta, mas agregando altíssimo padrão e serviços 
completos. Neste ano, a empresa vai expandir sua operação também 
para outros países, como Grécia, Austrália e Bahamas já neste primeiro 
semestre. Mais informações: (www.dolcevacation.com).

E - Setor Calçadista
Fundada em 1949, em Parobé/RS, a Calçados Bibi é pioneira e referência 
no segmento de calçados infantis no Brasil. Em 2016 a empresa obteve, 
até novembro, um crescimento de 11% em faturamento em relação a 
2015. A marca está presente em mais de 65 países nos cinco continen-
tes e, no mercado internacional, alcançou um crescimento de mais de 
6%. No âmbito nacional, A Bibi pode ser encontrada em mais de 3.500 
multimarcas. Desde 2007, a empresa iniciou seu projeto de franquias 
e hoje conta com 87 lojas nas principais cidades e capitais brasileiras, 
sendo 70 franquias, 16 lojas próprias e um e-commerce. Em 2016 foram 
inauguradas 14 lojas e para 2017 a marca prevê um crescimento para 
110 lojas, sendo que uma delas será aberta em Córdoba, na Argentina 
(www.bibi.com.br).

F - Marketing Estratégico 
Estão abertas as inscrições para o curso “Diversidade no Marketing: 
Sendo inclusivo e não preconceituoso”, que ocorre entre os próximos 
dias 16 e 19, das 19h30 às 22h30, na ESPM. O curso busca expandir 
a compreensão sobre questões teóricas e práticas relacionadas à di-
versidade na estratégia de comunicação, marketing e publicidade e 
propaganda das empresas, bem como no desenvolvimento de produtos 
e serviços de forma a assegurar a criação de valor e satisfação junto a 
públicos diversos (gênero, etnia, orientação sexual, pessoas com defi -
ciência, diferentes idades, religiões), além de assegurar a abrangência 
da população e a geração de valor. Outras informações: tel. 5081-8200 
(ferias@espm.br).

G - Licença sem Vencimentos
Já estão disponíveis no Diário Ofi cial do Estado (edição 6 de janeiro) 
os resultados dos pedidos de licença sem vencimentos solicitados 

por professores e funcionários da Secretaria da Educação de São 
Paulo em dezembro. O cadastro, no entanto, continua aberto até o 
próximo dia 16, no portal da Coordenadoria de Recursos Humanos, 
o GDAE. Em São Paulo, a legislação garante a professores e demais 
funcionários o afastamento, sem vencimentos, por até dois anos do 
posto de trabalho por motivos pessoais (como a continuidade dos 
estudos no exterior). Servidores das 91 Diretorias de Ensino podem 
se inscrever no processo. 

H - Desafi os do Blockchain
O Instituto e a revista Information Management realizam no dia 6 
de abril, no Hotel Golden Tulip, o Congresso Blockchain Executive 
Meeting, que reune a comunidade de profi ssionais da informação, 
empresários, executivos, gestores e tomadores de decisão, para 
conhecer, analisar e discutir o potencial de Blockchain, seus desa-
fi os e oportunidades. Uma reunião de CIO´s, Executivos, Startups 
e Consultores para compartilharem suas visões e experiências. O 
objetivo será debater o que é Blockchain, analisar o estado da arte, 
as experiências já existentes, os desafi os da jornada e as barreiras 
que ainda aparecem no caminho, sejam técnicas, regulatórias ou 
mesmo escassez de talentos. Para mais informações acesse a agenda 
completa em: (www.blockchainmeeting.com.br).

I - Tecnologia de Solos  
A Embrapa Solos (RJ), em parceria com a iniciativa privada, desen-
volveu um pacote tecnológico destinado à análise de solos que irá 
revolucionar o mercado no Brasil. Denominado SpecSolo, ele tem a 
vantagem de analisar as amostras de solo de forma não destrutiva, 
rápida e econômica. Dezenas de parâmetros de fertilidade (carbono 
orgânico do solo, pH, cálcio, magnésio, fósforo, potássio dentre outros) 
e física do solo (argila, silte e areia) podem ser analisados simulta-
neamente em apenas 30 segundos. A análise convencional demora 
dias para apresentar os mesmos parâmetros. Qualquer laboratório de 
análise de solos do Brasil poderá usufruir dessa tecnologia, acessando 
o portal (www.specsolo.com.br).

J - Direito Imobiliário
Está aberto o processo seletivo para a próxima turma da especialização 
em Direito imobiliário empresarial da Universidade Secovi. Advogados, 
bacharéis em Direito e profi ssionais com curso superior atuantes na área 
de Direito imobiliário interessados em uma das vagas podem enviar seus 
currículos até o dia 17/2 para (universidade@secovi.com.br). O curso 
acontece de 7/3 a 8/12. A especialização trata dos principais contratos, 
formas de estruturação de empreendimentos na área de incorporações, 
built to suit, aspectos ligados ao direito ambiental, urbanístico, responsa-
bilidade civil e penal. O curso é composto por quatro módulos, com uma 
avaliação cada, com duração total de nove meses. Outras informações 
tel. 5591-1303.
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O INPC fechou o ano passa-
do com resultado acumulado 
de 6,58%, acima da meta 
fi xada pelo Banco Central. Ao 
contrário, o IPCA fechou 2016 
com alta acumulada de 6,29%, 
fi cando abaixo do teto da meta 
infl acionária de 6,5% fi xada 
pelo Banco Central. O INPC 
capta a variação infl acionárias 
das famílias de menor renda 
(entre 1 e 5 salários), enquan-
to o IPCA capta a renda dos 
que ganham até 40 salários. 

Os dados relativos ao INPC 
também foram divulgados pelo 
IBGE juntamente com o IPCA. 
Em dezembro, o INPC variou 
0,14%, fi cando 0,07 ponto per-
centual acima da taxa de 0,07% 
de novembro. O acumulado 
no ano (6,58%), no entanto, 
também fi cou bem abaixo do 
que os 11,28% registrados em 
2015. Em dezembro de 2015, 
o INPC foi de 0,9%.

Os produtos alimentícios 
variaram 0,05% em dezembro, 

Indústria recua 
em oito locais em 
novembro de 2016

A produção industrial recuou 
em oito dos 14 locais pesquisados 
pelo IBGE, na passagem de outubro 
para novembro deste ano. A maior 
queda foi observada na Região 
Nordeste (-5,2%). O resultado da 
região agrega a indústria de todos 
os seus nove estados. Os três 
estados nordestinos que também 
são analisados individualmente 
tiveram as maiores quedas em 
novembro: Pernambuco (-4,9%), 
Bahia (-2,1%) e Ceará (-1,9%). 

Outros estados com recuos em 
suas produções industriais foram 
Goiás (-1,6%), Rio de Janeiro 
(-1,2%), Rio Grande do Sul (-0,8%) 
e Espírito Santo (-0,5%). Santa 
Catarina manteve sua produção 
estável na passagem de outubro 
para novembro. Cinco estados 
tiveram crescimento: Pará (6,6%), 
Minas Gerais (5,9%), Amazonas 
(4,4%), Paraná (2,4%) e São Paulo 
(1,6%).

Na comparação com novembro 
de 2015, no acumulado do ano e 
no acumulado de 12 meses, o IBGE 
também avalia o desempenho da 
indústria do Mato Grosso. Ou seja, 
nos demais tipos de comparação 
temporal, são analisados 15 locais. 
Na comparação com novembro de 
2015, nove locais tiveram queda 
na produção, com destaque para 
Goiás (-16,6%). Seis locais tiveram 
crescimento, entre eles o Pará, que 
teve a maior alta (9,8%).

Nos acumulados do ano e de 12 
meses, 14 dos 15 locais tiveram 
queda (ABr).

O INPC capta a variação infl acionárias das famílias de menor 

renda (entre 1 e 5 salários).

A declaração foi feita 
durante a abertura da 
reunião do Núcleo de 

Infraestrutura, no Palácio do 
Planalto. “A infl ação hoje está 
em 6,29%. Portanto dentro 
da meta, cujo teto era 6,5%. 
A signifi car, portanto, que o 
que o governo está fazendo 
está em um caminho certo e 
adequado, dando resultados 
positivos; é evidente, ninguém 
esperava que, ao fi nal do ano, 
chegaríamos abaixo da meta 
estabelecida”, acrescentou.

Segundo Temer, essa ten-
dência de queda dos índices 
infl acionários se repetirá em 
2017. “Toda a projeção para 
este ano é de redução ainda 
maior da infl ação para fi car, na 
verdade, no centro da meta. 
Essa é uma boa notícia que eu 
quero compartilhar”, afi rmou. 
Ressaltou que o governo vem 
cumprindo tudo aquilo que 
projetou, em especial no que 
se refere às obras de infraes-
trutura que ainda não foram 
concluídas. “Vamos tratar 

O presidente Michel Temer coordena reunião do Núcleo de Infraestrutura, no Palácio do Planalto.
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Temer diz que infl ação fi cará 
no centro da meta em 2017

O presidente Michel Temer disse ontem (11) que, com os resultados positivos obtidos em 2016, a 
infl ação fi cará no centro da meta em 2017

também de outras obras que 
ainda possam seguir adiante, 
além daquelas que já têm se-
quência natural”.

Temer destacou a respon-
sabilidade que o governo vem 
tendo com as contas. “Chega-
mos ao fi nal do ano pagando 

todas as emendas, porque lei 
orçamentária é lei. Ou seja, 
o pagamento daqueles que 
prestaram serviços está em 
dia”. O Núcleo de Infraestru-
tura foi criado pelo governo 
federal para defi nir as políticas 
a serem implementadas no 

setor. Durante as reuniões foi 
apresentada uma lista de obras 
consideradas prioritárias e que 
possam ser concluídas com 
investimentos de até R$ 10 
milhões, incluídas na carteira 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) (ABr).

Infl ação para os que 
ganham menos sobe mais

depois de recuarem (-0,31%) 
em novembro. Já os produtos 
não alimentícios (0,18%) subi-
ram menos do que em novem-
bro (0,25%). O INPC regional 
mais elevado foi o de Brasília 
(0,87%), onde os alimentos 
subiram 0,7%, bem acima do 
índice nacional (0,05%). O me-

nor índice foi da região metro-
politana de Curitiba (-0,15%), 
O INPC se refere às famílias 
com rendimento monetário 
de 1 a 5 salários e abrange 
dez regiões metropolitanas 
do país, além dos municípios 
de Goiânia, Campo Grande e 
de Brasília (ABr).

Cerca de 15,4 milhões de brasi-
leiros devem viajar neste verão, o 
que representa 10% da população 
acima de 16 anos, segundo pesquisa 
Fecomércio RJ/Ipsos. Desses, 54% 
informaram que devem optar por 
roteiros dentro do próprio estado 
em que moram. Já as viagens 
para fora do estado onde residem 
será a escolha de 40%; apenas 5% 
apontaram intenção de viajar para 
destinos internacionais.

Entre os 84% que não pretendem 
viajar, as razões mais citadas para 
a decisão foram fi car em casa para 
evitar novos gastos (65%), traba-
lhar mais para ganhar dinheiro 
extra (28%) e aproveitar a estação 
na própria cidade em que moram 
(7%). A pesquisa foi realizada pela 
Fecomércio RJ/Ipsos, entre os dias 
1 a 13 de novembro de 2016, com 
amostra de 1200 entrevistados  em 
mais 64 municípios brasileiros.

Viagens dentro do próprio estado
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A situação atual do 

país e a prospecção 

para 2017 indicam 

que o grau de 

adversidade continuará 

muito elevado, com 

possibilidades reais 

de mais um ano com 

recessão, crise política 

acentuada e confl itos 

institucionais graves

O planejamento do DIE-
ESE para 2017 procura 
responder a este ce-

nário, indicando três grandes 
prioridades para a atuação no 
campo de unidade de ação das 
Centrais Sindicais. Primeiro, 
a centralidade do emprego 
na luta sindical, seja porque 
é condição para a vida econô-
mica, seja porque o salário é 
mobilizador da demanda pelo 
consumo, animador da ativi-
dade produtiva das empresas 
e da capacidade fi scal pela 
arrecadação tributária. 

Para que os empregos vol-
tem a ser agenda positiva, a 
dinâmica econômica deve ser 
revertida e, nesse aspecto, o 
fundamental é recuperar a 
capacidade de investimento 
do setor público e manter os 
gastos sociais com grande efei-
to multiplicador (saúde, edu-
cação, transferências sociais, 
entre outros), assim como 
mobilizar capacidade de inves-
timento do setor privado. 

Para isso, a política econô-
mica deve ser orientada para o 
crescimento com juros baixos 
e compatíveis com o padrão 
internacional e para o câmbio 
posicionado, de modo a valori-
zar as empresas competitivas. 
Uma política industrial voltada 
para a inovação e o incremento 
da produtividade deve combi-
nar a reestruturação produtiva 
com preservação e geração de 
empregos.

A segunda prioridade deve 
ser o enfrentamento das pro-
fundas transformações – e 
regressões – que as medidas 
de ajuste fi scal e reformas pre-
videnciárias farão no sistema 
de seguridade social brasileiro, 

que materializa o pacto social 
fi rmado na Constituição de 
1988. Este pacto, além de dar 
base para a inclusão e prote-
ção social, confere capacidade 
distributiva capaz de dinamizar 
o consumo das famílias, espe-
cialmente nos territórios mais 
pobres. 

A disputa será garantir a sus-
tentabilidade de uma segurida-
de social de caráter universal 
para a previdência, assistência 
e saúde, cujos princípios se-
jam a igualdade e a equidade, 
viabilizada por meio de uma 
reforma tributária distributiva 
e indutora do desenvolvimento 
econômico.

A terceira prioridade será a 
defesa da proteção trabalhista, 
orientada pela base legislativa 
que confere o patamar civi-
lizatório do direito coletivo, 
fortemente mobilizadora da 
capacidade de negociação co-
letiva para enfrentar e dar tra-
tamento aos confl itos laborais 
desde o local de trabalho, com 
acordos coletivos nacionais e 
setoriais. 

A regulamentação de ques-
tões como a terceirização, a 
proteção à saúde e segurança 
no trabalho, as novas formas de 
ocupação que se multiplicam 
no setor de serviços e que 
também invadem a indústria, 
o comercio e o trabalho no 
campo, deve considerar a 
qualidade do emprego e das 
relações de trabalho. O sindica-
lismo terá que se renovar para 
atuar em um mundo diverso e 
múltiplo, e, mais do que nun-
ca, terá que atuar de maneira 
sufi cientemente unida, pela 
solidariedade que o princípio 
da igualdade cimenta.

Essas três prioridades, 
(a) emprego, crescimento 
econômico e reestruturação 
produtiva, (b) previdência 
e seguridade social, (c) legis-
lação trabalhista e negociação 
coletiva, orientarão o trabalho 
do DIEESE para subsidiar o 
movimento sindical para as 
grandes lutas em 2017.

(*) - É Sociólogo, diretor técnico do 
DIEESE, membro do CDES – Consel-
ho de Desenvolvimento Econômico e 
Social e do Grupo Reindustrialização.

Clemente Ganz Lúcio (*)

Três grandes desafi os 
sindicais para 2017

Está em análise na Câmara 
o projeto do deputado Lau-
divio Carvalho (SD-MG), que 
estende abono salarial aos 
aposentados pelo Regime Geral 
de Previdência Social. O traba-
lhador, ao aposentar-se, deixa 
de receber o abono salarial a 
que tem direito enquanto está 
na ativa. A proposta estabelece 
que para ter direito ao benefício 
o aposentado deve ter perce-
bido até dois salários mínimos 
médios de remuneração ou 
benefício previdenciário no 
ano-base.

O abono salarial passou a ter 
valor proporcional ao tempo de 
serviço do trabalhador no ano-
base em questão. O cálculo do 
valor do benefício corresponde 
ao número de meses trabalha-
dos no ano-base multiplicado 
por 1/12 do valor do salário 
mínimo vigente na data do 
pagamento. 

Têm direito ao abono salarial 
os trabalhadores que estejam 
cadastrados no PIS/Pasep há 
pelo menos cinco anos; tenham 
recebido de empregador con-

tribuinte do PIS/Pasep remu-
neração mensal média de até 
dois salários mínimos durante 
o ano-base que for considerado 
para a atribuição do benefício; 
tenham exercido atividade re-
munerada, durante pelo menos 
30 dias, consecutivos ou não, 
no ano base considerado para 
apuração; tenham seus dados 
informados pelo empregador 
corretamente na Rais do ano-
base considerado.

Para Carvalho, a medida é 
importante para ajudar a resol-
ver o problema de insufi ciência 
de renda na velhice. “Nosso 
argumento é que a simples 
condição de aposentado não é 
sufi ciente para suprimir uma 
renda com a qual as famílias 
de baixa renda já contam em 
seu orçamento, sendo indevida 
a cessação do benefício com o 
ato de aposentação”, afi rmou o 
deputado. O projeto, que trami-
ta em caráter conclusivo, será 
analisado pelas comissões de 
Seguridade Social; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Arantes anuncia 
candidatura para a 
presidência da Câmara

Líder do PTB há dez anos, o 
deputado Jovair Arantes (GO) 
lançou sua candidatura à Pre-
sidência da Câmara. Na sua 
opinião, é necessário resgatar 
o protagonismo da Câmara na 
análise de propostas e garantir a 
independência do Legislativo com 
relação ao Executivo. Ele afi rmou 
que está pronto para comandar 
as votações que são importantes 
para o País, mas sem o atropelo 
e a pressa que, em sua avaliação, 
têm caracterizado o trabalho da 
Casa nos últimos anos. 

“Chega de votações noturnas, 
porque isso faz com que a socieda-
de desconfi e do que está sendo fei-
to aqui pelos deputados. É preciso 
ter votações às claras”, defendeu. 
Além de votações somente até 
as 20 horas, Jovair promete uma 
revisão do Regimento Interno, que, 
segundo ele, não refl ete a realidade 
atual. “Esse regimento foi feito 
quando tínhamos cinco partidos, e 
hoje temos vinte, todos importan-
tes e contribuindo. É preciso fazer 
essa atualização”, declarou.

Ele ressaltou que pesquisas de 
opinião mostram que este é o pior 
momento da Câmara desde a re-
democratização. “Temos de fazer 
uma recuperação desta Casa, no 
que diz respeito à credibilidade. 
Estou há 22 anos como deputado, 
e vamos fazer com que a Câmara 
possa responder positivamente à 
sociedade brasileira”, comentou 
(Ag.Câmara).

Jovair Arantes quer resgatar a credibilidade da Câmara.

O ministro do Planejamen-
to, Dyogo Oliveira, disse que 
a criação de um Ministério da 
Segurança Pública não ne-
cessariamente acarretará em 
aumento de gastos públicos, 
desde que não ultrapasse a 
disponibilidade do orçamento. 
As declarações ocorreram 
após o deputado federal 
Alberto Fraga, membro da 
Comissão de Segurança Pú-
blica da Câmara, defender a 
criação da nova pasta, como 
forma de conter a crise do 
sistema prisional.

A reunião da Frente Parla-
mentar de Segurança Pública 
com Temer e autoridades 
ocorreu no Palácio do Pla-
nalto. Segundo o deputado 
Fraga, o novo ministério não 
gerará custos adicionais, caso 
seja criado em substituição 
à Secretaria Nacional de 
Segurança Pública. “Não há 
que se falar em cabide de 
empregos, porque a estrutura 
é a mesma”, disse ele, após a 
reunião. E acrescentou que 
Temer se mostrou aberto à 
questão, mas que o ministro 
da Justiça, Alexandre Moraes, 
se posicionou contra.

Já o ministro do Planeja-
mento disse que “criar ou 

Ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.

Leonardo Prado/Ag.Câmara
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A Sugestão 3, que trata 
da obrigatoriedade de 
se comprovar a proce-

dência legal da madeira nativa 
utilizada em obras e serviços 
públicos; a 8, que concede 
aposentadoria especial aos en-
fermeiros; e a 9, que altera a lei 
da regulamentação profi ssional 
da enfermagem.

Todas as sugestões iniciam 
sua tramitação pela Comissão 
de Direitos Humanos. A comis-
são analisa por meio do parecer 
de um senador escolhido como 
relator, e, se for aprovada, 
transforma-se em projeto, 
tendo como autora a própria 
comissão. O projeto tramita no 
Senado como os demais proje-
tos de iniciativa dos senadores 
ou das comissões. A Sugestão 
3 teve origem no Programa 
Senado Jovem. 

Ele condiciona a utilização de 
madeira nativa nas obras, servi-
ços e aquisições da Administra-
ção Pública à apresentação de 
documentação comprobatória 
de sua procedência legal. Re-

Sugestão de tornar obrigatório que se comprove

procedência legal de madeira nativa usada em

obras públicas, virou projeto de lei.

A contribuição sindical reco-
lhida anualmente dos profi ssio-
nais liberais e autônomos e das 
empresas poderá ter uma nova 
regulamentação. O tema, que 
entrou na pauta da Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado no fi m de 2016, voltará 
a ser discutido neste ano. Os 
senadores deverão votar o pro-
jeto que prevê a correção dos 
valores pela variação do INPC 
uma vez por ano.

Para os profi ssionais liberais 
e autônomos o projeto fi xa a 
contribuição, respectivamente, 
em R$ 217,20 e R$ 89,66. Já as 
empresas pagarão contribuição 
proporcional ao capital social 
registrado nas juntas comer-
ciais. O menor valor, exigido 
da pessoa jurídica com capital 
de até R$ 22.415,25, será R$ 
179,32. O maior, para empresa 
com capital social a partir de 
R$ 239.096.000,01, será de R$ 
84.400,89.

O projeto prevê ainda que os 
trabalhadores autônomos e os 
profi ssionais liberais organiza-
dos em empresas recolherão 
a contribuição com base na 
tabela que consta da proposta. 
As alíquotas variam de 0,02% a 

Guardas municipais 
poderão ter 
aposentadoria 
especial

Guardas municipais e agentes 
de trânsito podem ganhar di-
reito a aposentadoria especial, 
com 30 anos de trabalho para os 
homens e 25 para as mulheres, 
estabelece o projeto do senador 
Paulo Paim (PT-RS). A proposta 
aguarda votação na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS), onde 
a relatora é a senadora Lúcia 
Vânia (PSB-GO).

De acordo com o projeto, a 
aposentadoria especial dentro 
do Regime Geral da Previdência 
poderá ser concedida a guardas 
municipais e agentes de trânsito 
aos 30 anos de contribuição se 
for homem, com pelo menos 
20 anos na atividade, e aos 25 
anos se mulher, desde de que 
tenha o mínimo de 15 anos na 
atividade.

Para Paim, a legislação é 
omissa em relação aos guardas 
municipais e agentes de fi s-
calização de trânsito, pois são 
profissionais que atuam em 
condições de alto risco. Assim, 
o senador afirma que esses 
servidores também merecem 
a aposentadoria especial em 
virtude da periculosidade de 
suas atividades. 

Várias categorias já têm direi-
to a aposentadorias especiais, 
pois atuam em atividades que 
podem por em risco a saúde 
do trabalhador, como policiais, 
médicos, eletricistas, enfermei-
ros, pedreiros de grandes obras 
e outros (Ag.Senado).
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Valdir Raupp foi relator do projeto na CAE.
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Três sugestões de cidadãos de 2016 
tramitam como projetos no Senado

Das 11 sugestões de novas leis apresentadas por cidadãos ao Senado em 2016, apenas três foram 
transformadas em projeto e tramitam na Casa

pletado 25 anos de contribuição 
atuando na área de enfermagem. 
A entidade argumentou que a 
Justiça tem reconhecido o ca-
ráter especial da profi ssão e já 
tem concedido a aposentadoria 
especial aos enfermeiros. O re-
lator do projeto na Comissão de 
Assuntos Sociais, senador Paulo 
Paim (PT-RS), deu parecer pela 
aprovação e fez apenas uma 
emenda para trocar o termo 
“enfermeiro” por “profi ssional 
de enfermagem”. A matéria 
também já pode entrar na pauta 
da comissão.

A Sugestão 9 objetiva de 
alterar a Lei 7.498/1986, que 
regulamenta o exercício profi s-
sional da enfermagem, para que 
o Conselho Federal de Enfer-
magem tenha a competência de 
estabelecer, por regulamento, o 
dimensionamento do pessoal de 
enfermagem a ser utilizado em 
instituições e serviços de saúde 
públicos e privados. O projeto 
ainda aguarda designação de 
relator na Comissão de Assun-
tos Sociais (Ag.Senado).

latado pelo senador Flexa Ri-
beiro (PSDB-PA) na Comissão 
de Meio Ambiente, o projeto 
recebeu parecer pela aprova-
ção com duas emendas para 
impor penas aos infratores das 
determinações da proposta. A 
matéria está pronta para entrar 
na pauta da comissão.

A Sugestão 8 veio da Federa-
ção Nacional dos Enfermeiros e 
concede aposentadoria especial 
aos enfermeiros por se tratar 
de atividade de risco físico e 
biológico inerente à profi ssão. 
Um dos artigos determina que 
a aposentadoria será concedida 
ao profi ssional que tiver com-

Criação de Ministério da Segurança 
não pode ultrapassar receita

não um ministério não é um 
problema em si. O que importa 
são os recursos aplicados na 
área em questão”. Ele no en-
tanto, ressaltou que o governo 
não deve decidir por nada que 
ultrapasse a receita. “Do ponto 
de vista fi scal, não será feito 
absolutamente nada que não 
seja condizente com as metas 
estabelecidas. Então, se hou-
ver um aumento de recursos 
pra uma área, evidentemente 
isso será compatível com o 
orçamento”.

Na proposta apresentada, 
todos os órgãos de segurança 
pública, incluisive a Polícia 

Federal e a Polícia Rodoviária 
Federal, passariam a fi car sob 
responsabilidade do novo mi-
nistério. Na opinião de Fraga, 
isso não resultaria no esva-
ziamento do atual Ministério 
da Justiça. De acordo com o 
deputado, o presidente Temer 
disse apenas que “o debate 
estava aberto” para discutir o 
assunto. Fraga disse que o gru-
po entregará a ele informações 
técnicas que o ajudarão a fazer 
uma “análise mais apurada” do 
assunto. “Vamos apresentar 
informações como a missão 
e as funções do ministério”, 
falou (ABr).

Contribuição sindical de autônomos 
e empresas voltam à pauta

0,8%, conforme o capital social. 
O INPC substituirá como inde-
xador o MVR e a Ufi r, já extintos. 
O relator, senador Valdir Raupp 
(PMDB-RO), observou que os 
valores que servem de base 
de cálculo para a contribuição 
sindical não são atualizados 
desde 2002, data da extinção da 
Ufi r. Para ele, o problema tem 
afetado consideravelmente a 
gestão fi nanceira de sindicatos, 
federações e confederações 
profi ssionais e patronais.  

A contribuição sindical é uma 
espécie de tributo pago obri-

gatoriamente por todo aquele 
que participa de determinada 
categoria econômica ou profi s-
sional, mesmo profi ssão liberal, 
independentemente de ser 
associado a um sindicato. Os 
recursos são distribuídos aos 
próprios sindicatos, federa-
ções, confederações e à Conta 
Especial Emprego e Salário, 
do Ministério do Trabalho. O 
projeto do deputado Laércio 
Oliveira (SD-SE), já recebeu 
parecer favorável da Comis-
são de Assuntos Sociais (Ag.
Senado).

Abono salarial aos 
aposentados da 

Previdência Social



Não é novidade para os 

profi ssionais de trade 

marketing e branding 

a importância da 

padronização dos pontos 

de vendas

Fachada, cor do piso e 
da parede, uniformes, 
cartões de visitas, nota 

fi scal, dentre outros detalhes, 
seguem à risca os manuais de 
padronização e oferecem ao 
cliente uma experiência única 
com a marca do fabricante, 
independente da loja que ele 
visitar. Um detalhe importante, 
porém, tem passado desperce-
bido: os sites das lojas locais 
na grande maioria das vezes 
não seguem o padrão da marca 
e acabam jogando por água 
abaixo todo o esforço do time 
de marketing para manter a 
padronização.

O site é o primeiro ponto 
de contato que a maioria dos 
clientes terá com aquela loja. 
Tomando como exemplo o 
mercado automotivo, 90% dos 
consumidores realizam buscas 
online antes da compra de um 
carro. Isso signifi ca que, antes 
de conhecer o ponto de venda 
que segue perfeitamente as 
regras de padronização da 
marca, o consumidor terá 
como primeiro de contato com 
a marca um site que, muitas 
vezes, não segue nenhuma 
diretriz do fabricante.

Ao longo dos quase 20 anos 
que estamos no mercado, a 
Search Optics vivencia dia-
riamente casos como estes. E 
o que nos chama a atenção é 
que o site das concessionárias 
ou revendas é um dos itens 
mais simples de padronizar e, 
inclusive, oferece vantagens 
adicionais ao fabricante e ao 
concessionário.

Como padronizar os canais 
digitais? - Nos Estados Uni-
dos, este tipo de projeto com 
revendas surgiu a partir da 
necessidade das montadoras 
manterem sua padronização 
também no ambiente digital. 
No Brasil, o assunto ainda é 
novo e ganhou força em 2016, 
quando as fabricantes começa-
ram a entender a importância e 
as vantagens de um programa 

como esse. Especialista neste 
tipo de projeto, a Search Op-
tics destaca alguns benefícios 
da padronização dos canais 
digitais, tomando como exem-
plo o caso de fabricantes de 
veículos:
 • Agilidade no desenvol-

vimento web: Os sites vão 
para o ar muito mais rápi-
do, pois os layouts já foram 
aprovados previamente 
pela montadora. Dessa 
forma, o concessionário 
consegue publicar seu 
site com menor prazo Se 
fosse começá-lo do zero, 
o tempo e custo de de-
senvolvimento aumenta-
riam drasticamente. Além 
disso, é possível oferecer 
diversas opções de forma-
to e layout, para que cada 
concessionária escolha 
aquele que mais se adequa 
às suas necessidades.

 • Automatização do siste-

ma: É possível automatizar 
o sistema e permitir que 
as atualizações da monta-
dora sejam feitas no site 
das revendas de forma 
automática Exemplo: a 
montadora alterou uma 
informação técnica de 
um veículo. Todos os sites 
das concessionárias são 
atualizados, sem que os 
concessionários precisem 
se preocupar com isso.  

 • Campanhas institucio-

nais atualizadas: Quan-
do a fabricante colocar no 
ar uma campanha institu-
cional, também é possível 
atualizar o site de todas as 
concessionárias. Quando 
essa campanha precisar 
sair do ar, o concessionário 
também não precisa se 
preocupar.

As vantagens são percebidas 
facilmente pela fabricante e 
pela sua rede de distribuidores 
e, no fi nal, o consumidor perce-
be a diferença, já que encontra 
informações corretas e enten-
de que aquele site pertence a 
um distribuidor ofi cial.

(*) - É presidente LATAM da 
Search Optics e está a frente do 

desenvolvimento de oportunidades e 
estratégias com montadoras

e marcas nacionais para o
Brasil e América Latina

(www.searchoptics.com.br).

Padronização dos 
pontos de vendas vai 
além das lojas físicas

Eduardo Cortez (*)

Para veiculação 
de seus 

Balanços, 
Atas, Editais e 
Leilões neste 

jornal, consulte 
sua agência de 

confi ança,
ou ligue para

TEL: 3106-4171

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

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 24/01/2017  - 10:35h  -  2º LEILÃO: 26/01/2017  - 10:35h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL: Apartamento nº 33

nº 88 da Rua Aveleda
DATA DOS LEILÕES: 

1º Leilão: 24/01/2017 às 10:35 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 26/01/2017 às 10:35 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º 
andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: ALFREDO DE FRANCESCO NETTO, brasileiro, 
RG nº 14.839.818-SSP/SP, CPF nº 126.174.508-64 e sua mulher MARIA EUSTAQUIA ANTUNES DE FRANCESCO, brasileira, do lar, 
RG nº 22.326.903-7-SSP/SP, CPF nº 128.359.838-80, casados no regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, 
residentes em São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º 
leilão: R$ 228.185,52 (Duzentos e vinte e oito mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta dois centavos) 2º leilão: R$ 156.255,34 
(Cento e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos),

COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: 
leilão. DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: O ar

 

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

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 13/01/2017  - 11:05h  -  2º LEILÃO: 16/01/2017  - 11:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 13/01/2017 às 11:05 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 16/01/2017 
às 11:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDU-
CIANTES: FELLIPE COVELO ANTEQUERA, 

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PA-
GAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 311.199,41 (trezentos e onze mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e 
um centavos) 2º leilão: R$ 246.589,69 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove 
centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

niais, 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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DESCONTO DO ALUGUEL NA FOLHA
Pode a empresa descontar em folha de pagamento o aluguel do 
funcionário, morador na casa da empresa? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE DOCUMENTO ESPECÍFICO PARA PRORROGAR CONTRATO DE 
OBRA CERTA OU A EMPRESA PODE ELABORAR UM DOCUMENTO 
PARA COMUNICAR O FUNCIONÁRIO DO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO? 

Informamos que não há documento específico para prorrogação de 
contrato, podendo ser feito um adendo ao contrato já existente ou um 
documento de prorrogação elaborado pela própria empresa.

FORNECER O LAUDO PPP A EX-FUNCIONÁRIO
O que é laudo de PPP, ex-funcionário de empresa que fechou, está 
solicitando um laudo de PPP? Quem faz este laudo? A empresa é obri-
gada a entregar? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

HORÁRIO PARA AMAMENTAÇÃO
Horário de amamentação, quem define é a empresa ou a funcionária? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA REMUNERADA NA GESTAÇÃO
Empresa resolveu colocar funcionária gestante com 16 semanas de licença 
remunerada, o período de licença remunerada conta os avos referente a 
férias e 13º? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA QUE PRESTOU O SERVIÇO
O serviço é prestado pela filial. O contrato e a nota fiscal são pela 
matriz. Podemos informar a retenção de INSS na GFIP da Filial? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SALÁRIO FAMÍLIA DE ENTEADO
Qual a documentação necessária para que o funcionário receba o 
salário família referente a enteado? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF Nº 08.653.753/0001-08 - NIRE 35300338294

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária de 
Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 10ª Série da 1ª Emissão

Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 10ª Série da 1ª Emissão da 
BRC Securitizadora S.A. (“Emissora”), em atenção à Cláusula 10 do Termo de Securitização de Créditos da 10ª Série da 1ª 
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da BRC Securitizadora S.A. firmado em 22/04/09 e aditado na mesma 
data (“Termo de Securitização”), a se reunirem em AGT dos CRI, a ser realizada, em 2ª convocação, em 20/01/17, às 11:30 
hs, na sede da Emissora, na Rua Hungria, nº 620, 4º andar, em SP/SP, a fim de deliberar sobre a ordem do dia abaixo: 1. 
Deliberar sobre a cessão dos direitos e obrigações do Contrato de Agente de Pagamento pelo Deutsche Bank S.A., CNPJ/
MF nº 62.331.228/0001-11 para TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda., CNPJ/MF nº 23.103.490/0001-57, nos 
termos do Contrato de Agente de Pagamento. Os titulares dos CRI deverão encaminhar, até as 18 hs do dia 18/01/17 à 
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Agente Fiduciário dos CRI, por meio do 
endereço eletrônico ger1.agente@oliveiratrust.com.br, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e 
suas respectivas quantidades de CRI. No dia da realização da AGT, os representantes dos titulares dos CRI deverão se 
apresentar com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente 
encaminhados por correio eletrônico. Os termos em maiúsculas que não sejam definidos no presente Edital têm o significado 
que lhes é atribuído no Termo de Securitização. Carlos Eduardo Poli Sisti - BRC Securitizadora S.A. (12, 13 e 14/01/2017)

BRC SecuritizadorA S.A.
CNPJ/MF Nº 08.653.753/0001-08 - NIRE 35300338294

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária de 
Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 7ª Série da 1ª Emissão

Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 7ª Série da 1ª Emissão da 
BRC Securitizadora S.A. (“Emissora”), em atenção à Cláusula 10 do Termo de Securitização de Créditos da 7ª Série da 1ª 
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da BRC Securitizadora S.A. firmado em 18/11/08 e aditado na mesma 
data (“Termo de Securitização”), a se reunirem em AGT dos CRI, a ser realizada, em segunda convocação, em 20/1/17, às 
10:30 hs, na sede da Emissora, na Rua Hungria, nº 620, 4º andar, em SP/SP, a fim de deliberar sobre a ordem do dia abaixo: 
1. Deliberar sobre a cessão dos direitos e obrigações do Contrato de Agente de Pagamento pelo Deutsche Bank S.A., CNPJ/
MF nº 62.331.228/0001-11 para a TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda., CNPJ/MF nº 23.103.490/0001-57, 
nos termos do Contrato de Agente de Pagamento. Os titulares dos CRI deverão encaminhar, até as 18 hs do dia 18/01/17 
à Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Agente Fiduciário dos CRI, por meio do 
endereço eletrônico ger1.agente@oliveiratrust.com.br, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e 
suas respectivas quantidades de CRI. No dia da realização da AGT, os representantes dos titulares dos CRI deverão se 
apresentar com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente 
encaminhados por correio eletrônico. Os termos em maiúsculas que não sejam definidos no presente Edital têm o significado 
que lhes é atribuído no Termo de Securitização. Carlos Eduardo Poli Sisti - BRC Securitizadora S.A. (12, 13 e 14/01/2017)

Agro Pecuária Rosa de França Ltda.
CNPJ 49.037.302/0001-23 - NIRE 35.204.043882

Reunião de Sócios - Convocação
São convocados os senhores sócios a se reunir em 23/01/2017, às 9hs na Avenida Higienópolis, 968, conjunto 53, 
nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Assunção pelos herdeiros ou sucessores dos sócios 
falecidos, com inventários já encerrados, dos seus respectivos direitos, mediante admissão na sociedade ou acordo
com herdeiros de sócios falecidos para regular sua substituição; b) exclusão dos sócios falecidos cujos herdeiros ou
sucessores não compareçam à reunião munidos de carta de adjudicação, ou inventário em cartório, ou formal de partilha; 
c) forma de pagamento das quotas dos sócios excluídos; d) adaptação do contrato social à Lei 10.406/02; e) Conversão 
do capital social na nova unidade monetária e elevá-lo de R$ 0,00 para R$ 7,88 mediante capitalização da reserva de
correção monetária do Capital; f) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o Balanço Patrimonial e o de 
Resultado Econômico relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016; g) reduzir o capital social a zero por perdas 
irreparáveis e simultânea elevação no valor necessário para cobrir as despesas de publicações e registros de atas e
alterações contratuais além da participação dos sócios no saldo de perdas registrado em prejuízos acumulados, apurados
até 31/12/2016, pagando em moeda corrente do país, na proporção de sua participação no capital; h) designação de
administradores; e i) alterar o local da sede social. São Paulo, 11/01/2017. Achylles Pagnoncelli Neto - Diretor (12, 13 e 14)

Sex, 13/jan/17 - 09h10Sex, 13/jan/17 - 09h10Sex, 13/jan/17 - 09h10Sex, 13/jan/17 - 09h10Sex, 13/jan/17 - 09h10
Móveis, Inf., Enfeites e Eletros

Armário Deslizante,
Cadeiras, Armários,

Vasos, Abajures, Etc

Seg, 16/jan/17 - 09hSeg, 16/jan/17 - 09hSeg, 16/jan/17 - 09hSeg, 16/jan/17 - 09hSeg, 16/jan/17 - 09h
Móveis, Eletros e Informática

TVs, Notebooks,
Fogões, Impressoras,

Refrigeradores, Mesas, Etc

Seg, 16/jan/17 - 14h30Seg, 16/jan/17 - 14h30Seg, 16/jan/17 - 14h30Seg, 16/jan/17 - 14h30Seg, 16/jan/17 - 14h30
Desativação de Restaurante

Refrigeradores, Fogão
Industrial, Mesas,

Cadeiras, Utensílios, Etc

TTTTTererererer,,,,, 1717171717/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 0909090909h30h30h30h30h30
Industrial

CATU 660, Multillith 1850
CD Duplo Ofício, Guilhotina

Bremenses, Etc

TTTTTererererer,,,,, 17/jan/17 - 10h 17/jan/17 - 10h 17/jan/17 - 10h 17/jan/17 - 10h 17/jan/17 - 10h
Móveis, Eletros e Enfeites

Ares, Mesas, Cadeiras,
Estantes, Armários,

Bebedouro, Quadros, Etc

TTTTTererererer,,,,,  17/jan/17 - 1 17/jan/17 - 1 17/jan/17 - 1 17/jan/17 - 1 17/jan/17 - 166666hhhhh
Camas e Colchões

Camas Box,
Colchões, Bases
de Cama Box, Etc

Qua, 18/jan/17 - 10hQua, 18/jan/17 - 10hQua, 18/jan/17 - 10hQua, 18/jan/17 - 10hQua, 18/jan/17 - 10h
Material de Construção

Pisos, Revestimentos,
Banheiras, Bacias, Cubas,

Portas, Janelas, Etc

Qua, 18/jan/17 - 11hQua, 18/jan/17 - 11hQua, 18/jan/17 - 11hQua, 18/jan/17 - 11hQua, 18/jan/17 - 11h
Relógios, Joias e Canetas

Relógios Com Garantia,
Anéis, Brincos,

Correntes, Pingentes, Etc

Qua, 18/jan/17 - 15hQua, 18/jan/17 - 15hQua, 18/jan/17 - 15hQua, 18/jan/17 - 15hQua, 18/jan/17 - 15h
Equiptos para Academias

Esteiras Profissionais,
Bicicletas para
 Spinning,  Etc

Qua, 18/jan/17 - 16hQua, 18/jan/17 - 16hQua, 18/jan/17 - 16hQua, 18/jan/17 - 16hQua, 18/jan/17 - 16h
Trator

Trator Masey
Ferguson

Qua, 18/jan/17 - 17hQua, 18/jan/17 - 17hQua, 18/jan/17 - 17hQua, 18/jan/17 - 17hQua, 18/jan/17 - 17h
Desativação de Restaurante

Cozinha Industrial,
Móveis, Eletrodomésticos,

Utensílios, Etc 

Qui, 19/jan/17 - 09hQui, 19/jan/17 - 09hQui, 19/jan/17 - 09hQui, 19/jan/17 - 09hQui, 19/jan/17 - 09h
Equipamentos e Ferramentas

Marteletes, Perfuratrizes,
Geradores, Motosserras,

Andaimes,  Etc

Qui, 19/jan/17 - 11hQui, 19/jan/17 - 11hQui, 19/jan/17 - 11hQui, 19/jan/17 - 11hQui, 19/jan/17 - 11h
Veículos

VW Gols City
e Saveiro

Qui, 19/jan/17 - 12hQui, 19/jan/17 - 12hQui, 19/jan/17 - 12hQui, 19/jan/17 - 12hQui, 19/jan/17 - 12h
Eletrodomésticos e Eletrônicos

Ares Split, Tvs, Home
Theaters, Compressores e
Aquecedores de Ar, Etc 

Qui, 19/jan/17 - 14hQui, 19/jan/17 - 14hQui, 19/jan/17 - 14hQui, 19/jan/17 - 14hQui, 19/jan/17 - 14h
Veículos, Industrial e Agrícola

Reboques, Tratores, VW
Saveiro, Empilhadeiras,

Carrocerias de Cana, Etc

Qui, 19/jan/17 - 15hQui, 19/jan/17 - 15hQui, 19/jan/17 - 15hQui, 19/jan/17 - 15hQui, 19/jan/17 - 15h
Desativação de Escritório

Cadeiras, Ares
Condicionados,

Mesas, Armários, Etc

Qui, 19/jan/17 - 16hQui, 19/jan/17 - 16hQui, 19/jan/17 - 16hQui, 19/jan/17 - 16hQui, 19/jan/17 - 16h

Ivecos Daily Campo 3513
CC, Mercedes Benz 715 C,
Ivecos Daily 35S14 CS, Etc

Caminhões
Qui, 19/jan/17 - 17hQui, 19/jan/17 - 17hQui, 19/jan/17 - 17hQui, 19/jan/17 - 17hQui, 19/jan/17 - 17h

Cafeteira, Nobreaks,
Geladeiras, Balanças,

Telefones, Etc

Industrial, Eletros e Informática
SexSexSexSexSex, 20/jan/17 - 08h55, 20/jan/17 - 08h55, 20/jan/17 - 08h55, 20/jan/17 - 08h55, 20/jan/17 - 08h55

Casa no Bairro do Gonzaga
(Santos/SP) *Valor 24%
Abaixo da Avaliação*

Imóvel - Alienação Fiduciária
SexSexSexSexSex, 20/jan/17 - , 20/jan/17 - , 20/jan/17 - , 20/jan/17 - , 20/jan/17 - 1414141414hhhhh

Closets, Armários,
Gaveteiros,

Gabinetes, Etc 

Showroom

Seg, 23/jan/17 - 09hSeg, 23/jan/17 - 09hSeg, 23/jan/17 - 09hSeg, 23/jan/17 - 09hSeg, 23/jan/17 - 09h

CPUs, Multifuncionais,
Fones, Roteadores,

Televisores, Etc 

Móveis, Informática e Eletros

Comissão do Leiloeiro:  O arrematante pagará  ao leiloeiro 5% sobre  o valor da arrematação.

Chassis - Final
 (Leilão: 19/01/2107 - 11h)
009538     013541     504896
015468     015538     015528
504898  ________________

Chassis - Final
 (Leilão: 19/01/2017 - 14h)

000861     103947     000862     007275     000859     003475
001695     002960      003470     AK2188     003471     008664
003473      003474       011119      152044  _________________

Chassis - Final
 (Leilão: 19/01/2017 - 16h)

327482     400414     495871
818549     400505     330114
400417  ________________

COMUNICADO DE EXTRAVIO
ECOWAY CAMPO GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., atual denominação de 
ECOLIFE AGATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima com sede na Rua 
Gomes de Carvalho, nº 1581, 1º andar, Cj. 109 - Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 35.300.347.552 
em sessão de 19 de setembro de 2007, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.093.664/0001-17, neste ato 
representada por seu diretor Emilio Della Togna Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
com endereço comercial no local da sede da sociedade, portador do RG nº 8.285.098-7 SSP/SP, inscrito 
no CPF nº 973.665.528-87, comunica que foi extraviado o Livro Diário nº 01.

São Paulo, 10 de janeiro de 2017

Para muitas pessoas, cortar aquele 
docinho depois do almoço é um 
desafi o. Isso não precisa se tornar 

um sacrifício para levar uma vida saudá-
vel. De acordo com a nutricionista Marcia 
Daskal, o açúcar é um ingrediente que 
pode fazer parte do cardápio, desde que 
seja consumido de maneira consciente e 
balanceada: “O ingrediente com certeza 
torna a vida mais gostosa, mas é preciso 
utilizá-lo sem exageros. Tem uma conta 
simples: quem gasta mais calorias, pode 
consumir mais”, explica.

É sabido que o conceito de vida saudável 
é uma questão de equilíbrio, sendo aplicado 
em todas as facetas do cotidiano. Quando se 
trata de hábitos alimentares são muitos os 
mitos, em sua maioria baseados em dietas 
restritivas. Para o preparador físico Marcio 
Atalla, “qualquer dieta que tenha muitas 
restrições, como cortar permanentemente 
um ingrediente, não faz bem à saúde. 

A limitação leva à compulsão podendo, 
inclusive, acarretar algum tipo de distúrbio 
alimentar. O ideal é ter uma alimentação 
diversifi cada e variada”, salienta. Ainda 
se tratando de açúcar, Marcia Daskal 
dá algumas dicas práticas de consumo 
e alimentação sem precisar retirá-lo do 
cardápio:

• Coma porções pequenas de doces - 
Doce não serve para matar a fome. Por isso, 
não é necessário comer um monte. Você já 
se sente satisfeito com um pouquinho.

• Coma devagar - O sabor é sentido 

Nutricionista dá dicas para consumir 
açúcar de maneira equilibrada

Bom senso é a palavra-chave quando se pensa em açúcar dentro de uma rotina alimentar saudável
um pouco mais longe, entrar no mar, dan-
çar, andar de bicicleta - são todas formas 
de gastar energia.

• Prefi ra comprar avulsos - Dê preferência 
a comprar doces por unidade e não neces-
sariamente uma caixa inteira, pois evita o 
estímulo ao consumo exagerado. Muitas 
vezes, uma boa saída é dividir a sobremesa 
com alguém.

• Em buffets de sobremesas - Escolha 
qual quer comer e experimente um pou-
quinho para ver se vale mesmo a pena. 
Quantas vezes comemos e achamos que 
nem estava tão bom?

• Preste atenção nos alimentos - Estar 
atento na composição do que se ingere 
(não calorias, mas os ingredientes que vão 
naquele prato ou produto).

• Experimente coisas novas - Uma ali-
mentação diversifi cada é essencial! Cada 
alimento possui propriedades, vitaminas e 
benefícios diferentes que podem e devem 
ser explorados.

• Cozinhe em casa - Você não precisa 
saber fazer muita coisa, mas pode arriscar. 
Uma omelete pode ser um jantar melhor do 
que uma lasanha congelada. Juntar alguns 
vegetais coloridos pode dar uma salada 
deliciosa. Experimente!

• Saiba que no dia seguinte pode comer 
de novo - No fi nal, se consumido com sen-
satez e equilíbrio, não há motivo para não 
consumir o que gosta.

Fonte e mais informações: (www.cam-
panhadoceequilibrio.com.br).

apenas na boca, então, não há vantagem 
em comer rápido. Além disso, o indivíduo 
acaba comendo mais quando come rápido 
e não aproveita o gosto e sensação propor-
cionados pelo alimento. É importante dar 
tempo para o corpo entender a quantidade 
de comida que está sendo ingerida e saiba 
pedir o quanto é realmente necessário.

• Escolha quando comer açúcar - Em 
produtos como pão, bolo, sucos, iogurtes, 
mostarda, molho de tomate, etc, às vezes, 
sem perceber estamos comendo o açúcar. 
Dessa forma, experimente o suco, o café 
e a fruta antes de adoçar. Deixe o açúcar 
para os extras. Assim, sobra mais espaço 
para consumir o açúcar que escolhemos 
comer.

• Prefi ra ter uma alimentação aliada às 
atividades físicas - O corpo usa as calorias 
vindas de todos os alimentos para a ma-
nutenção do seu metabolismo. Quando 
excede, ele armazena. Caminhar, usar as 
escadas em vez do elevador, descer um 
ponto antes do ônibus, estacionar o carro 
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BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF Nº 08.653.753/0001-08 - NIRE 35300338294

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária de 
Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 15ª Série da 1ª Emissão

Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 15ª Série da 1ª Emissão da BRC 
Securitizadora S.A. (“Emissora”), em atenção à Cláusula 10 do Termo de Securitização de Créditos da 15ª Série da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da BRC Securitizadora S.A. firmado em 18/03/10 e aditado em 22/03/10 e 08/09/16 
(“Termo de Securitização”), a se reunirem em AGT dos CRI, a ser realizada, em segunda convocação, em 20/01/17, às 15 hs, 
na sede da Emissora, na Rua Hungria, nº 620, 4º andar, em SP/SP, a fim de deliberar sobre a ordem do dia abaixo. Os termos 
em maiúsculas que não sejam definidos no presente Edital têm o significado que lhes é atribuído no Termo de Securitização. 1. 
Aprovar o 2º aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Créditos Imobiliários e Outras Avenças 
celebrado entre a GLP Imigrantes Empreendimentos Imobiliários S.A. (atual denominação da Ecopátio Bracor Imigrantes Empreen-
dimentos Imobiliários S.A.) e a Emissora, posteriormente aditado em 04/10/16, (“Contrato de Cessão”), tendo por objeto a cessão 
da 1ª CCI à Emissora e a vinculação dos Créditos Imobiliários da 1ª CCI ao Patrimônio Separado dos CRI, para alterar a forma 
de pagamento dos Direitos Creditórios, estabelecendo que o pagamento da parcela correspondente aos Créditos Imobiliários 
representados pela 1ª CCI poderá ser realizado na forma prevista no Contrato de Cessão ou na conta corrente de titularidade da 
Emissora, indicada no Contrato de Cessão; e 2. Aprovar o aditamento a quaisquer documentos necessários, incluindo, mas não 
se limitando, ao Termo de Securitização, para refletir a deliberação mencionada no item 1 acima. Os titulares dos CRI deverão 
encaminhar, até as 17 hs do dia 18/01/17 à Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Agente 
Fiduciário dos CRI, por meio do endereço eletrônico ger1.agente@oliveiratrust.com.br, cópia dos documentos comprobatórios 
de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. No dia da realização da AGT, os representantes dos titulares dos 
CRI deverão se apresentar com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identidade e dos documentos originais 
previamente encaminhados por correio eletrônico. Carlos Eduardo Poli Sisti - BRC Securitizadora S.A. (12, 13 e 14/01/2017)
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Especial

Em novembro de 2016, por 2 votos a 1, os desembar-
gadores da 7ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP 
mantiveram a absolvição de 12 pessoas envolvidas 

na tragédia. Os acusados, engenheiros ou funcionários do 
Metrô ou das empreiteiras, já haviam sido absolvidos em 
julgamento na primeira instância. Outros dois acusados 
foram retirados do segundo julgamento pelo próprio Mi-
nistério Público, responsável pela acusação, que entendeu 
que eles não tinham culpa.

A absolvição revoltou Celso Alambert, 77 anos, pai de 
Márcio Alambert, 31 anos, que morreu na tragédia. “Isso 
gera revolta. Como é que vão fazer uma obra desse porte 
sem responsável? Nesse caso tinha que ter um engenheiro 
responsável, um geólogo, uma fi scalização sobre as obras. 
Mas sabe como é que é, né? Se fossem cidadãos comuns 
já teriam sido punidos. Mas envolve muita gente graúda, 
então acaba tudo em pizza”, reclamou. O corretor Antonio 
Manuel Dias Teixeira, que perdeu um imóvel no acidente, 
também reclamou da falta de punição pelo acidente. “Isso é 
uma coisa que também me deixou revoltado e chateado. E 
aqueles que morreram? Eu estou vivo, tudo bem. Mas tem 
os que morreram. Não havia responsáveis?”, questionou.

O acidente ocorreu por volta das 15h00 do dia 12 de ja-
neiro de 2007, na rua Capri. O cobrador Wescley Adriano 

da Silva ocupava o seu lugar no micro-ônibus que fazia a 
linha Casa Verde-Pinheiros quando uma cratera se abriu 
no canteiro de obras da estação, “engolindo” a van em 
que ele se encontrava. Além dele, também morreram no 
acidente o motorista da van Reinaldo Aparecido Leite, os 
passageiros Márcio Alambert e Valéria Alves Marmit, o 
motorista de um caminhão que trabalhava na obra e que 
também foi “engolido” pela cratera Francisco Sabino Torres, 
e a aposentada Abigail de Azevedo e o offi ce boy Cícero 
Augustino da.Silva, que chegavam ao ponto de ônibus no 
momento do acidente.

Em dezembro do ano passado, o Ministério Público decidiu 
recorrer da absolvição ao STJ, que ainda não se pronunciou 
sobre o assunto. No recurso, de 72 páginas, o procurador-
geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, e o promotor de 
Justiça designado Victor Eduardo Rios Gonçalves alegam 
que “era previsível que o desabamento poderia ocorrer” e 

Passados 10 anos, ninguém foi 
condenado por acidente no Metrô
Dez anos depois do desabamento das obras da linha 
4-amarela do Metrô de São Paulo, a serem completados 
hoje (12), ninguém foi responsabilizado pelo acidente 
que vitimou sete pessoas no local onde hoje está 
instalada a Estação Pinheiros

Na época, dos 94 imóveis que sofreram danos por causa do acidente, sete tiveram 
que ser demolidos e outros 14 foram condenados.

Assembleia Legislativa de São Paulo/ Divulgação

que, mesmo assim, os réus 
determinaram o prossegui-
mento das obras, agindo, 
portanto, com imprudência 
e negligência.

No documento, eles afi r-
mam que “as falhas ori-
ginárias do projeto e da 
execução da obra, aliadas à 
desconsideração do quadro 
de instabilidade do canteiro, 
com o consequente avanço 
das escavações e o aumento 
do ritmo e da velocidade das 
detonações, levaram ao des-
moronamento do túnel, com 
a morte de sete vítimas”. 

Eles também dizem que essas mortes poderiam ter sido 
evitadas, independentemente do desmoronamento, “se o 
entorno do local tivesse sido interditado para o trânsito de 
pedestres e de veículos logo após os primeiros sinais de risco 
iminente de ruptura do local, sinais esses, inclusive, que 
possibilitaram a evacuação do subsolo, com a retirada dos 
obreiros que trabalhavam na escavação”. Procurado para 

falar sobre o caso, o Minis-
tério Público não concedeu 
entrevista e se pronunciou 
apenas enviando o documen-
to de recurso ao STJ.

O Consórcio Via Amarela, 
responsável pelas obras, in-
formou que nenhuma família 
deixou de fechar acordo de 
indenização com a empresa. 
Em 2009, a assessoria de im-
prensa da Via informou que 
“todas as famílias das [sete] 
vítimas fatais do acidente” 
foram indenizadas em até 90 
dias após o acidente e “todos 
os moradores, inicialmente 
deslocados de suas residên-
cias e instalados em hotéis da 
região, foram indenizados e 

retomaram sua rotina sem ter que recorrer à Justiça”.

Procurado este ano, o Consórcio Via Amarela respondeu 
que, "logo após o acidente, prestou todo o apoio necessário aos 
familiares das vítimas, assim como já promoveu o pagamento 
das indenizações cabíveis”, sem revelar a quantidade e o valor 
das indenizações que foram pagas. Na época do acidente, a 
subprefeitura de Pinheiros informou que, dos 94 imóveis que 
sofreram danos, sete tiveram que ser demolidos e outros 14 
foram condenados, mas os demais foram todos liberados.

Já o Metrô informou que as obras de construção da es-
tação Pinheiros estavam completamente seguradas, o que 
possibilitou “a cobertura a todos os prejuízos causados pelo 
acidente ocorrido em 2007 e também a indenização a todas 
as pessoas e empresas prejudicadas por parte do consórcio 
de empreiteiras responsável pelas obras". Segundo o Metrô, 
"todo esse processo [de pagamento de indenizações] foi 

acompanhado e intermediado pelo governo do estado que, 
assim como o Metrô, não foi parte do processo judicial que 
absolveu em duas instâncias a todos os acusados". 

A empresa também informou que "sempre adotou em 
suas obras métodos construtivos e procedimentos de se-
gurança com certifi cações internacionais que garantem a 
confi abilidade de execução". Em um documento sobre o 
acidente na estação Pinheiros, publicado em outubro de 
2008 e disponível no site do Metrô, referente ao pagamento 
de indenizações e ao reassentamento das famílias até agosto 
de 2008, o Metrô informa que 271 pessoas foram impacta-
das pelo acidente, número que exclui 57 proprietários de 
imóveis que não viviam no local ou o ocupavam.

A companhia informou que 99 imóveis foram atingidos 
pelo acidente, 58 deles residenciais. Desse total, 14 foram 
condenados, 7 precisaram ser demolidos, 10 tiveram um 

impacto mínimo e foram liberados, 65 foram liberados 
mais tarde após laudos da prefeitura e outros três foram 
liberados sem intervenção da prefeitura. Entre as famílias, 
após o acidente, quatro decidiram permanecer no imóvel, 
34 retornaram a suas moradias, nove se referiam a casos 
atípicos e 62 tiveram que ser reassentadas.

Das sete vítimas fatais, o Metrô diz que foram fechados oito 
acordos de indenização, já que uma das vítimas tinha duas 
famílias. Além disso, foram fi rmados 106 acordos [número 
que não necessariamente signifi ca o total de famílias porque 
cada família que pode ter fechado mais de um acordo], além 
de oito acordos com terceiros [ambulantes ou pessoas que 
perderam carros estacionados próximos ao local do acidente]. 
Segundo o Metrô, 20 ações foram para a Justiça.

Houve famílias que receberam duas indenizações: uma do 
consórcio, pelos danos provocados pelo acidente e outra 
da prefeitura, que retirou as famílias de algumas casas da 
região para construir um terminal de ônibus no local, ao lado 
da estação de Metrô. Este foi o caso do corretor Antonio 
Manuel Dias Teixeira, que perdeu um imóvel no acidente. 
Ele diz que a indenização ainda não foi totalmente paga e 
que o valor acertado foi baixo.

Passados dez anos, a linha 4-amarela do Metrô de São Paulo 
ainda não foi totalmente concluída e entregue. Prevista para 
funcionar na Copa do Mundo de 2014, ainda faltam esta-
ções a serem terminadas. Segundo o Metrô, a implantação 
da linha foi dividida em duas fases, sendo que a primeira 
custou R$ 3,1 bilhões e teve as obras iniciadas em 2006, 
passando a funcionar a partir de 2010, com seis estações 
operando, entre Luz e Butantã. Em 2012 foram iniciadas 
as obras da segunda fase, que abrange as estações Butantã 
e Vila Sônia e a construção de outras cinco estações – uma 
delas, a Fradique Coutinho, inaugurada em 2014.

Em 2015, a empreiteira responsável abandonou as obras 
e o Metrô rescindiu o contrato, retomando os trabalhos 
com um novo consórcio em agosto de 2016. Com isso, as 
estações Higienópolis-Mackenzie e Oscar Freire deverão 
ser concluídas em dezembro de 2017, restando as estações 
São Paulo-Morumbi para 2018 e Vila Sônia para 2020. A 
segunda fase, de acordo com o Metrô, tem o custo de R$ 
1,7 bilhão (ABr).Acidente na linha 4-amarela do Metrô paulista matou sete pessoas e destruiu casas.
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Como ser um diretor 
fi nanceiro pronto
para o amanhã?

Se compararmos a 

diretoria de uma 

empresa à Fórmula 1, 

diríamos que o piloto 

é o CEO e o diretor 

fi nanceiro, o chefe dos 

mecânicos

Aquele que comanda a 
equipe, assegura a in-
tegridade dos sistemas 

dos carros, organiza reparos 
no pit-stop e toma precauções 
para que não existam proble-
mas técnicos. Isso tudo, num 
passado recente. Hoje, o dire-
tor fi nanceiro está assumindo 
mais do que nunca o papel de 
co-piloto e navegador, estando 
muito mais próximo da ação do 
que antes.

Além das funções tradi-
cionais - entre elas análises 
de performance, controle de 
custos, administração de riscos 
e manutenção de liquidez, os 
CEOs querem visões mais 
abrangentes e pensamentos 
estratégicos de seus direto-
res fi nanceiros. Afi nal, novas 
tecnologias fi nanceiras estão 
transformando tudo, desde a 
maneira com a qual nós pen-
samos como consumidores até 
como pagamos por produtos, 
administramos e armazenamos 
nossos dados.

Esses profissionais estão 
assumindo o papel de catali-
sadores de inovações. Eles de-
monstram maior envolvimento 
com suporte, com desenvolvi-
mento de estratégias, seguram 
as chaves da inteligência do 
negócio e produzem ideias em 
tempo real, capazes de incre-
mentar o processo de tomada 
de decisões. Desenvolvem 
KPIs, compreendem tendên-
cias de performance e ainda 
desenvolvem e implementam 
estratégias para melhorá-las. 

Eles sabem administrar o 
status quo ao mesmo tempo 
em que puxam a organização 
para frente, reportando in-
formações entre as unidades 
e adotando um papel mais 
abrangente, como conselheiro. 
Quando diretores fi nanceiros 
exercem seus potenciais por 
completo, novas oportunida-
des surgem, como melhoria 
nas operações internas e 
iniciativas de identifi cação de 
cortes de custos, assegurando 
que a criatividade se transfor-
me em lucros e que as boas 
ideias sejam comercializadas 
de maneira bem sucedida.

Isso fi ca evidente em uma 
pesquisa da Adaptive Insights, 
uma multinacional desenvol-
vedora de software, com mais 
de 250 diretores fi nanceiros 
nos EUA. Segundo o estudo, 
70% desses profi ssionais es-
tão expandindo os papéis dos 
seus times, transformando-os 
de defi citários em executivos 

capazes de tomarem diretrizes 
estratégicas dentro de seus 
negócios. O mercado confi rma 
essa tendência. Em 2015, o 
Google contratou Ruth Porat, 
ex-diretora do banco Morgan 
Stanley e cotada para posições 
na Secretária do Tesouro dos 
EUA durante a administração 
Obama. Trata-se claramente 
de uma pessoa que incorpora 
fortes traços de liderança.

Certamente, executivos 
como ela estão classifi cados 
na categoria de “diretores 
fi nanceiros do amanhã”. Eles 
potencializarão tecnologias e 
utilizarão seus conhecimen-
tos profundos de negócios 
para liderarem mudanças. 
Conduzirão soluções de ini-
ciativa tecnológica em apoio 
ao seu negócio, e combinarão 
fi nanças com TI, área social, 
móbil e analítica. Esse é o 
tipo de diretor financeiro 
capaz de permitir soluções 
criativas para fortalecer seus 
empregados e gerar evolução 
nos negócios. Só assim esses 
profi ssionais não continuarão 
perdidos nos números, obstá-
culos burocráticos e distraídos 
pelas exigências diárias de 
requerimentos de diferentes 
conformidades, impostos e 
relatórios fi nanceiros.

Para empresas de tecnologia, 
esse requerimento é sentido 
de maneira ainda mais forte. 
Esses negócios estão sempre 
lidando simultaneamente com 
captação de fundos, contra-
tação, desenvolvimento de 
produto e adoção de mercado, 
e pedem líderes na área fi nan-
ceira que possam ajudá-los a 
lidar com mudanças rápidas. 
Dentro de uma empresa assim, 
com crescimento exponencial, 
o “diretor fi nanceiro do ama-
nhã”, deve entender como 
construir sistemas e processos 
escaláveis, adotar negócios 
analíticos e de modelagem 
sofi sticada de previsão para 
determinar o caminho que 
uma empresa deve tomar para 
vencer a concorrência - sempre 
tendo de escolher um único 
caminho em vez de ter o luxo 
de experimentar vários.

Empresas promissoras e de 
crescimento rápido precisam 
de um diretor fi nanceiro di-
nâmico para trabalhar com a 
diretoria e time executivo, a 
fi m de determinar como alocar 
estrategicamente o capital no 
negócio. Dando aos acionistas 
uma visão holística da organi-
zação, o diretor fi nanceiro se 
torna um facilitador para que 
possa acontecer uma traje-
tória de crescimento rápido. 
Sem todas as características 
mencionadas, difi cilmente ele 
conseguirá atender as deman-
das do futuro.

(*) É CFO da Omiexperience.

Auber Issachar (*)

São Paulo, quinta-feira, 12 de janeiro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
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News@TI
Ubisoft e Mattel anunciam UNO para PC

@A Ubisoft e a Mattel  anunciam que UNO, o clássico jogo de 
cartas ganha novos e divertidos temas baseados nas franquias 

da Ubisoft, está disponível para download em PCs com Windows por 
R$ 19,99. Em UNO, cada jogador recebe sete cartas e o restante do 
baralho é deixado na mesa, com a face virada para baixo. Alterna-
damente, os participantes devem  descartar  uma carta de mesmo 
número, cor, ou  símbolo da carta que está na mesa, sendo que o 
vencedor é aquele que primeiro fi car sem cartas na mão.  Além 
desse modo de jogo clássico, a nova versão lançada pela Ubisoft e 
Mattel inclui uma variedade de recursos on-line e sociais. As cartas 
inéditas baseadas em jogos da Ubisoft, como Just Dance (http://
store.steampowered.com/app/560941/) e Rayman (http://store.
steampowered.com/app/560940/), trazem novas regras e gráfi cos 
coloridos que adicionam ainda mais diversão ao icônico jogo de 
cartas e podem ser adquiridas separadamente por R$8,99.

Exposição itinerante de ciências   

@Durante as férias de janeiro, os clientes do Shopping Campo Limpo 
farão uma curiosa e fantástica viagem ao mundo da ciência. A Ex-

perCiência, a maior exposição itinerante sobre o tema no país, que reúne 
diversas experiências práticas e educativas, vai agitar o empreendimento 
de 10 de janeiro a 05 de fevereiro. O público poderá aproveitar todos 
os dias, das 11h às 21h, na Praça de Eventos do empreendimento. Os 
visitantes poderão interagir com os experimentos que foram importantes 
para a evolução humana e fazem parte do dia a dia das pessoas até hoje. 
No total, serão 23 experimentos. Para Júlio Abdalla, professor de Física e 
idealizador do evento, trata-se de uma oportunidade única para os visitantes 
conhecerem de perto como a ciência funciona.  “O público poderá entender 
na prática o funcionamento das teorias e as experiências dos principais 
cientistas. Para isso, buscamos inspiração em diversos museus de ciência 
que visitamos, em diferentes países, e desenvolvemos os experimentos”, 
diz Abdalla (www.shoppingcampolimpo.com.br).

Já imaginou pagar o seu 
seguro de acordo com o seu 
desempenho no volante? Pois 
saiba que isso já é possível. 
Algumas empresas norte-
americanas de seguros estão 
adotando soluções mobile que 
monitaram o comportamento 
do condutor no veículo. Ex-
plicando de forma prática, o 
motorista que excede a veloci-
dade da via, freia bruscamente 
ou faz curvas perigosas, entre 
outras infrações, é monitora-
do e essas informações são 
enviadas para as seguradoras. 
Os que têm uma direção impe-
cável e cometem poucos erros no trânsito também são avalia-
dos. Na hora de renovar o seguro, o desempenho do condutor 
é levado em consideração e assim é possível defi nir o tipo de 
desconto de cada segurado. 

Todo monitoramento é feito pelo GPS e pela velocidade que 
o veículo se move, que pode ser monitarada por um aplicativo 
em um dispositivo móvel ou no computador de bordo do pró-
prio carro. Nos smartphones, ainda é possível usar tecnologias 
de gamefi cation, nas quais os usuários disputam com outros 
condutores o topo de um ranking e podem receber prêmios e 
descontos maiores ao renovar o seguro. 

O universo das seguradoras está em constante evolução, tanto 
para as companhias quanto para os clientes, pois as tecnologias 
em Internet das Coisas estão surgindo e em pouco tempo essas 

inovações estarão presentes 
no dia-a-dia da população. Um 
estudo realizado pela nossa 
companhia estima que as se-
guradoras gastam cerca 35%* 
do seu orçamento em Internet 
das Coisas para monitorar os 
clientes que utilizam dispositi-
vos digitais. E cerca de 33% do 
orçamento de TI é destinado a 
produtos de monitoramento.

Às companhias de seguros, 
cabe o desafi o de convencer 
os seus clientes a instalar um 
aplicativo e passar a usar a 
função - baseada em compor-
tamento - em seus celulares, 

aproveitando a onipresença dos smartphones. Já os benefícios 
para os clientes são muitos, a exemplo da redução de custo na 
hora da renovação do seguro, participação de premiações e até 
um acompanhamento de como está dirigindo, evitando assim 
cometer infrações de trânsito.

Novas tecnologias estão surgindo em um ritmo incrível e não é 
diferente para o setor de seguros. Basta olhar para outras áreas 
que já estão operando com funções de Internet das Coisas, como 
bancos, varejo, indústria e saúde. O Brasil não está longe de 
receber essas novidades nas seguradoras e no fi m todos serão 
benefi ciados. Os clientes, que poderão ter melhores ofertas, e 
as empresas, que poderão oferecer melhores produtos.

(Fonte: Tushar Parikh é Country Head do Brasil da Tata Consultancy Services 
(TCS), empresa líder em serviços de TI, consultoria e soluções de negócios).

Os desafi os das seguradoras com as 
novas tecnologias

Tom Canabarro (*)

Muitas das principais empresas do planeta, especialmente no 
setor de comércio eletrônico, estão adotando o Big Data 
com o objetivo de agrupar informações dos consumidores 

e aproveitar estes dados de uma maneira efi ciente. O objetivo 
geralmente é o mesmo: gerar mais vendas e fi delizar os clientes, 
com ações estratégicas direcionadas ao público-alvo.

No entanto, o Big Data pode ajudar empreendedores e lojistas 
em uma função ainda pouco debatida, especialmente no Brasil: 
detectar compras fraudulentas. Atualmente, estima-se que 3,8% 
das transações feitas on-line no País sejam de origem criminosa 
(1 a cada 26 pedidos), feitas por estelionatários utilizando car-
tões de crédito clonados. Estas vendas, se não barradas a tempo, 
poderão gerar um enorme prejuízo ao estabelecimento.

Durante muito tempo a análise de fraude na internet foi feita 
a partir da validação de informações cadastrais do cliente que 
realizava a compra. Se nome, CPF e endereço de entrega esta-
vam corretos, inferia-se que a pessoa que fez o pedido era de 
fato a portadora daquele cartão de crédito. Mas muitos anos se 
passaram desde então: a internet evoluiu, o consumidor evoluiu 
e a fraude evoluiu ainda mais. E este método, por si só, se tornou 
obsoleto.

Nos dias de hoje, há milhares de dados que podem auxiliar 
na análise de risco na internet, como, por exemplo, o tempo de 

Como utilizar a tecnologia 
de big data para barrar 

fraudes no e-commerce?
Vivemos em uma era em que a tecnologia está cada vez mais presente no cotidiano das empresas. 
A cada dia é gerado um volume signifi cativo de dados que podem ser captados, analisados e 
transformados em insights estratégicos por áreas de marketing, publicidade, mídias sociais, vendas, 
dentre outras. Trata-se do Big Data, um dos termos mais “quentes” do momento

navegação do comprador até o fechamento da compra, a frequ-
ência de compra do cliente, a última vez em que aquele cartão 
de crédito foi usado no e-commerce, o tipo de produto adquirido, 
o endereço de entrega, os dispositivos usados por aquela pessoa 
– dentre muitos outros. 

Essas são algumas das variáveis que podem ser avaliadas por 
meio do Big Data. Os algoritmos do sistema são capazes de receber, 
processar e analisar milhões de dados em uma fração de segundo, 
ao mesmo tempo em que aprende com estas informações e gera 
cada vez mais insights.

As respostas das análises de risco são dadas em tempo real, com 
um nível bastante elevado de precisão – o que reduz o número de 
compras derivadas para um agente de revisão manual e alivia a 
operação de toda a loja. São menos transações fraudulentas sendo 
aprovadas e menos tempo para o bom cliente fi car esperando 
pela entrega da mercadoria ou serviço que adquiriu.

O Big Data é um dos termos mais debatidos na atualidade e 
pode ser um aliado fundamental para os estabelecimentos on-line 
no aumento das vendas e na fi delização do cliente. No entanto, 
é comprovado como esta tecnologia pode ser de bastante utili-
dade também no combate à fraude, garantindo mais efi ciência 
operacional e mais lucratividade ao negócio.

(*) É co-fundador da Konduto, sistema antifraude inovador e inteligente para 
barrar fraudes na internet sem prejudicar a performance das lojas virtuais.

Com o objetivo de economizar nas fi nanças, 
muitos consumidores buscam modelos mais em 
conta quando compram um aparelho eletrônico, 
como televisores. No entanto, a exigência faz com 
que cada vez mais seja necessário oferecer um 
completo pacote de tecnologia, mesmo quando 
não é cobrado um valor elevado por isso. 

Por esse motivo, é comum o uso do termo 
“custo benefício” para mostrar as melhores 
opções de TVs para essa categoria de usuário 
que deseja ter uma boa experiência sem gastar 
muito. Neste guia, a AOC vai explicar o que um 
televisor precisa apresentar para ser classifi cada 
dessa forma.

 
1. Smart TV

Algumas TVs permitem apenas que o usuário 
utilize os aplicativos pré-instalados de fábrica, 
o que limita a experiência do consumidor. É 
importante buscar a melhor oferta de conteúdo 
em aparelhos que dão acesso a novos apps, como 
por exemplo, a série 5760 de Smart TVs da AOC. 
Além dos principais aplicativos de streaming, o 
produto disponibiliza também aplicativos das 
principais emissoras de TV como Globo, SBT, 
Band e FOX.

2. Preço

Comprar qualquer TV de baixo investimento 
não signifi ca que ela terá um bom custo benefício. 
Ter um preço acessível é essencial, desde que seja 
complementado por recursos com boa tecnologia 
e durabilidade, para que faça com que o valor in-
vestido valha a pena. Sendo assim, a AOC oferece 
modelos de qualidade a partir de R$599.

 
3. Tamanho de tela

Um dos pontos que os consumidores mais se 
atentam na hora de comprar uma TV é o tamanho. 
É importante sempre verifi car se o aparelho se 
encaixará bem no cômodo que for ser instalado, 
por exemplo, em lugares menores, como a cozinha, 
o recomendado são modelos de 19 e 24 polegadas. 
A alta variedade de produtos com tamanhos de 
tela diferentes e preços acessíveis facilitam a vida 
do consumidor que possui condição de adquirir 
o modelo mais adequado para seu cômodo, sem 
precisar pagar muito a mais por isso.

 
4. Resolução de tela

A resolução Full HD atende com qualidade às 
necessidades de quem não abre mão de uma boa 
experiência como espectador, além de ser uma 

ótima escolha para reproduzir Blu-Ray e jogos 
de videogame. Nos modelos com telas menores, 
a resolução HD apresenta preços mais em conta 
e também entrega resultados satisfatórios.

 
5. Design

A TV é uma peça de decoração da casa, afi nal, 
é na sala de estar que as pessoas costumam 
receber convidados. Por isso, é necessário ter 
cuidado no design dos produtos. Os modelos 
da AOC, por exemplo, possuem detalhe em aço 
escovado que dão toque especial ao corpo do 
aparelho e combinam esteticamente com qualquer 
ambiente. Produtos de todas as faixas de preço 
já investem em bordas fi nas, base diferenciada e 
menor espessura.

6.    Conexões

 Uma TV com amplas oportunidades de conexão 
signifi ca que o consumidor pode fazer uso de 
diversos aparelhos complementares ao televisor 
para transmissão de conteúdo, como por exemplo: 
TV a cabo, pen drives e computadores. Entre as 
conexões disponíveis nos principais produtos 
com preço acessível, estão as entradas HDMI, 
VGA e USB.

Veja seis diferenciais que tornam uma TV acessível 
em um produto com bom custo benefício
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Esta quinta, o décimo quinto dia da lunação não é muito favorável à relação com as outras pessoas, podendo acarretar brigas e 

desentendimentos. A Lua faz bom aspecto com Marte, dando muita força e energia, mas é preciso equilibrar toda energia que pode 

ser demasiada. O Sol em tensão com Júpiter pode trazer excesso de confi ança e exageros. A Lua entra na fase Cheia e faz maus 

aspectos difíceis com Urano e Júpiter que podem trazer tensão e irritabilidade. Em seguida a Lua fi ca fora de curso até ingressar 

em Leão no fi nal da noite. Mercúrio em movimento direto ingressa em Capricórnio e permite levar adianta o que estava parado. 

A noite deve ser romântica e muito apaixonada devido a conjunção de Vênus em conjunção com Netuno, as emoções afl oram.
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Preste atenção para não deixar 
dúvidas de suas boas intenções no 
trabalho. A Lua em Leão no fi nal 
da manhã dá um clima de alegria 
e descontração para os contatos 
sociais e afetivos. Mercúrio faz um 
aspecto favorável com Urano que 
ajuda a enfrentar e a resolver qual-
quer desafi o. 56/556 – Azul.

Um dia de agilidade e dinamismo 
para lidar, comprar e vender apare-
lhos eletrônicos. A inteligência fi ca 
ativada. Muita felicidade se apostar 
naquilo que seja realizado em longo 
prazo e bem pensado. Precisa ser 
objetivo e prático na sua forma de 
agir. 88/488 – Verde.

Mercúrio em aspecto com Urano 
ajuda a resolver qualquer desafi o, 
assim como aumenta a facilidade 
para lidar com novas tecnologias e 
coisas que você deixou para depois. 
Deve fazer novos planos para o 
futuro, mas cuidado com os maus 
pensamentos. 93/893 – Amarelo.

Nesta quinta poderá ser mais difícil 
manter a disciplina, pois estará bem 
mais indulgente. Há uma positiva e 
franca disposição para o uso prático 
de nossos dons pessoais. Evite forçar 
uma situação ou teimar diante do 
que não pode ser realizado como 
idealizou. 27/827 – Branco.

O aspecto planetário com a Lua em 
seu signo no fi nal desta quinta ajuda 
a iniciar coisas que serão duradouras 
e confi áveis. Mas cuidado com impre-
vistos e situações inesperadas. Faça 
um esforço para manter uma boa 
imagem pessoal junto das pessoas. 
21/621 – Amarelo.

Desde cedo a Lua fi ca fora de curso 
na fase Cheia e pode causar tensão 
até entrar em Leão no fi nal da 
noite. A praticidade assume papel 
importante na lida com os pequenos 
desafi os do dia a dia. Aguarde um 
pouco mais para alcançar maior 
estabilidade. 44/544 - Verde.

As relações afetivas que forem ini-
ciadas nestes dias serão duradouras 
e confi áveis. Com a Lua em Leão 
a noite anime-se para as relações 
sociais e os contatos afetivos. Ajude 
alguém e viverá um clima de alegria 
e descontração pelo reconhecimento 
do seu próximo. 22/522 – Bege.

Com a Lua em Leão poderá tomar 
uma posição pioneira e corajosa. 
Faça tudo com prazer com gosto e 
dedicação, com uma positiva e fran-
ca disposição para o uso prático de 
nossos dons pessoais. Viverá um dia 
de alegrias sociais e sentimentais. 
10/810 – Azul.

Procure encontrar os parceiros 
certos para os seus negócios. Use 
de bom discernimento do que deve 
ser usado na solução dos pequenos 
problemas.  Uma parceria inespe-
rada melhora a vida material. Pode 
aumentar os lucros através de novos 
negócios ou novo trabalho que reali-
zar. 91/891 – Verde.

Em breve terá uma visão nova do 
futuro e do que pretende sabendo 
lidar com os pequenos desafi os do 
cotidiano. Mais alguns dias e começa 
a sua melhor fase do ano, depois do 
aniversário.  As relações íntimas 
pedem novos interesses ou até uma 
parceria nova. 41/941 – Azul.

Este é um dia de agilidade e dina-
mismo para lidar, comprar e vender 
aparelhos eletrônicos. A inteligência 
fi ca ativada e não vai errar. É preciso 
cuidado com a saúde já que na Lua 
Cheia a tendência a hemorragias 
aumenta. O dia é neutro para a saúde 
e o amor. 54/654 – Branco.

Procure ouvir as pessoas e chegar a 
um consenso de opiniões e depois, 
comece a agir imediatamente. Pode 
ter maior facilidade para enfrentar e 
vencer os pequenos desafi os do dia 
a dia. A Lua cheia em Leão dá brilho 
e boa disposição para se divertir a 
tarde e à noite. 29/129 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 12 de Janeiro de 2017. Dia de São Fulgêncio, São Modesto, 
Santa Taciana, São Bernardo de Corlenone, São Ernesto e Dia do Anjo 
Acaiah, cuja virtude é a realidade. Dia do Empresário de Contabili-

dade. Hoje aniversaria a atriz Kirstie Alley que nasceu em 1955, o músico 
Nando Reis que faz 54 anos, o ex-jogador de futebol Mauro Silva que 
completa 49 anos e o ator Fernando Pavão que nasceu em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tem sempre muita paciência 
para alcançar o que deseja da vida. É um diplomata natural, sabe trabalhar 
em grupo. Amigável e com um charme irresistível. Possui objetivos claros, 
é metódico, orgulha-se de seu trabalho. Quando desenvolve sua intuição 
natural e reconhece o seu conhecimento pode tornar ideais em realidade. 
Sempre dá um sentido à vida, mesmo quando tem pouca fé. Consegue grande 
sucesso em trabalhos difíceis, desde que lute contra a preguiça, que sempre 
o acompanha. No lado negativo, tende a ser negligente nos estudos.

Simpatias que funcionam
Para reconquistar um amor e não mais sofrer: Para 
fazer essa simpatia de amor é necessário amarrar nos 
anéis que você mais usa uma fi ta com seu nome e o da 
pessoa amada. Coloque-os em um pires branco embaixo de 
uma vela de sete dias. Use pétalas de uma rosa vermelha 
ao redor. Com as mãos acima da chama da vela, faça a 
seguinte oração: “Deus misericordioso, não permita que 
o meu coração machucado volte a sofrer. Olhai por mim 
e por todos aqueles que sofrem por alguém. Traga o meu 
amor de volta, ainda mais apaixonado, para que sejamos 
felizes para sempre. Amém”. Deixe a vela queimar, em 
seguida jogue as pétalas e a fi ta no lixo. Os anéis e o pires 
podem ser usados como de costume.

Dicionário dos sonhos
BARATA – Ver diversas baratas: felicidade no jogo 
durante a fase da lua em que você sonhar. Ver uma, 
pessoa hipócrita a sua volta. Números de sorte: 02, 
06, 23, 48 e 94.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Roda de Jongo

Roda de Jongo é uma manifes-
tação afro-brasileira típica do 
sudeste brasileiro que surgiu na 
época da escravidão. Também 
conhecido como caxambu, é 
um jogo de responsório (com 
cantos de dizeres e respostas) 
cheio de metáforas, estratégia 
utilizada pelos negros para 
negociações de festividades e 
fugas sem que os donos das 
fazendas pudessem saber sobre 
o que se cantava ao som do 
batuque.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-
lino, 1000, Belém, tel. 2076-9700. Domingo 
(15) às 18h. Entrada franca.

A exposição reúne 74 
trabalhos do artista 
paulista Agostinho 
Batista de Freitas, dos 
anos 1950 até a década 
de 1990

Marcando seu retorno 
ao MASP após mais de 
sessenta anos desde 

sua última grande exposição no 
Museu, em 1952. Serão exibidas 
representações de São Paulo, 
especialmente vistas urbanas, 
assunto no qual o artista transitou 
com desenvoltura durante toda a 
sua trajetória, variando os objetos 
que representou, seus pontos de 
vista e enquadramentos.

Serviço: MASP (Museu de Arte de São 
Paulo), Av. Paulista, 1578, Cerqueira César, tel. 
3149-5959. De terça a domingo, das 10h às 18h. 
Ingresso: R$ 30, Menores de 10 anos de idade 
não pagam ingresso. Entrada gratuita às terças-
feiras, durante o dia todo. Até 09/04.

Violência
O espetáculo inédito no Brasil “O Or-

gulho da Rua Parnell”, do dramaturgo 
inglês Sebastian Barry, estreia no dia 
14 de janeiro. A peça é uma compi-
lação de monólogos interconectados, 

interpretados por Alexandre Tigano e 
Claudiane Carvalho, onde um casal relata 
minuciosamente o resultado caótico de 
uma relação de amor que foi ceifada por 
um ato medonho de violência por parte 
do marido. A encenação, que tem ainda 
participação especial do garoto Enrico 
Bezerra (9 anos) como intérprete de 

uma canção, utiliza a ambientação na-
tural da galeria como cenário e plateia 
(o público senta-se nos próprios móveis 
do antiquário, que também podem ser 
adquiridos).

Serviço:  Verniz Galeria, R. Álvaro de Carvalho, 318,  
Centro. Sábados e segundas, às 20h e domingos, às 19h. 
Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 19/02.

São Paulo
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USAR E ABUSAR: Alguém já disse que Deus criou os homens, oferecendo-
lhes as ferramentas com que possam construir, por si mesmos, os caminhos 
da própria evolução. Esses recursos são aqueles de que todos dispomos, 
quando na Terra, a fi m de realizar o nosso aperfeiçoamento individual e 
empreender a conquista da nossa própria felicidade. Usar e não abusar 
de semelhantes concessões são as alavancas simbólicas que se nos fazem 
necessárias ao equilíbrio. Recorramos aos ensinamentos vivos da Natureza. 
O homem dispõe do arado para o amanho do solo, não para investir contra 
a existência dos outros. Conta com o auxílio da tesoura, a fi m de cortar, 
construtivamente, não para ferir a quem quer que seja. Ocorre o mesmo 
quanto ao corpo físico que nos serve no mundo por temporária morada. 
A criatura usufrui das energias mentais de modo a criar o bem, não para 
planear o mal. Possui o mecanismo da voz com o objeto de falar educando 
e construindo, não para suscitar a perturbação e o sofrimento nas sendas 
alheias. Detém o prodígio dos olhos para ver e discernir, não a fi m de vas-
culhar os detritos e amargores que, porventura, se mostrem na estrada de 
alguém. Carrega o estômago por auxiliar da própria sustentação, não para 
recheá-lo com alimentos desnecessários, estabelecendo desequilíbrios no 
campo orgânico. Todas as possibilidades da existência são concedidas ou 
emprestadas por Deus à pessoa humana, habilitando-a a promover a solução 
de suas próprias necessidades, mas não armando-a para lesar os interesses 
e os sentimentos de pessoa nenhuma. Em síntese, o Criador estabelece os 
meios de elevação, em auxílio a todos na aprendizagem da escola terrestre. 
Por isso mesmo, usar as concessões do Senhor ou abusar delas signifi ca 
problema pertinente a cada um. Escolhas são opções. Decerto, por esse 
motivo, resumindo as leis do Universo que nos governam em toda parte, 
asseveram as informações de procedência divina que, nos caminhos da vida, 
"a cada um de nós será dado, conforme as nossas próprias obras".(De "Confi a 
e segue", de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel).
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Realizar um evento para 

sua empresa pode ser 

mais complicado do que 

parece

Não basta agendar um 
local, contratar um 
mestre de cerimônias 

e pensar na alimentação: re-
alizar um evento corporativo 
exige atenção à uma série de 
detalhes imprescindíveis que, 
se mal executados, podem 
custar a reputação da sua 
empresa perante clientes, 
acionistas ou público geral. A 
melhor maneira de garantir 
um evento à altura do seu 
negócio é procurando a ajuda 
de profi ssionais ou empresas 
especialistas na área.

Isso porque o evento per-
feito é feito, na verdade, com 
a somatória de um número 
imenso de ações, cuidados e 
muitos detalhes. Na verdade, 
tudo começa muito antes do 
evento em si:é preciso enten-
der a fundo a necessidade da 
corporação que precisa do 
evento, conhecer o público 
participante, traçar estraté-
gias e preparar tudo para o 
grande dia. Existem diversos 
formatos de eventos profi ssio-
nais, entre eles: exposições, 
salões, mostras, feiras, con-
ferências, palestras, simpó-
sios, convenções, congressos, 
fóruns, ofi cinas, workshops, 
inaugurações, lançamentos, 
entre outros.

Mais do que um dia perfeito, 
um bom evento corporativo 
precisa ter a preocupação com 
o pré e o pós evento, principal-
mente com relação à convites, 
inscrições, acomodações e, 
depois do encontro, feedbacks 
e agradecimentos. Essa é uma 
afi rmação que pode parecer 
óbvia, mas infelizmente não 
é raro encontrarmos empre-
sas que pecam no pré e pós 
atendimento ao público do 
seu evento.

O pré-evento precisa con-
tar com etapas referentes 
ao estudo de briefing, or-
çamento e a busca pelas 
melhores soluções. Durante 
essa etapa, todos os detalhes 
precisam fi car muito claros e 
uma parceria é fi rmada entre 
o responsável pela empresa 
que deseja realizar o evento 
e o organizador do encontro. 
Fique atento para perceber 
se o organizador realmente 
entendeu a sua demanda e 
exija um check list de todas as 
atividades a serem realizadas e 
suas datas. Desta forma, nada 
sai do controle.

Alguns diferenciais inte-
ressantes que uma empresa 
especialista na organização 
de eventos corporativos 
podem oferecer é já ter 
uma lista de fornecedores 
confi áveis, além de uma base 
consolidada de profi ssionais 
de casting para recepção e 
apresentação dos eventos. 
Ter um bom estoque com 
itens que podem ser utili-
zados no dia também ajuda 
muito.

A empresa organizadora 
precisa acompanhar a mon-
tagem da estrutura, orientar 
a organização do espaço e 
fornecer suporte durante 
todo o encontro. O ideal é 
ter alguns profi ssionais com 
funções pré-defi nidas e pelo 
menos um que visite periodi-
camente todas as áreas para 
auxiliar em qualquer surpresa 
que possa acontecer.

Ao fi nal do evento, a equipe 
ainda precisa realizar uma 
série de ações, como fazer 
a lista de agradecimentos, 
receber as notas fi scais de 
fornecedores e colher fee-
dbacks. Uma boa empresa 
de organização de eventos, 
no entanto, não deve estar 
presa apenas a uma lista de 
obrigações. Ela precisa ser 
ao mesmo tempo estratégi-
ca e criativa, para entender 
necessidades, analisar cada 
caso e desenvolver as melho-
res soluções.

O mercado de eventos cor-
porativos está mostrando mui-
to positivo para 2017. Pesquisa 
realizada pela Câmara Ameri-
cana de Comércio (Amcham) 
mostra que 65% dos profi s-
sionais da área entrevistados 
acreditam que o mercado 
estará aquecido no próximo 
ano. Para 67% dos entrevis-
tados, a principal tendência 
será a realização de eventos 
com foco na interação entre 
marcas e público-alvo, através 
da utilização de aplicativos e 
tecnologias integradas.

Para ter um evento de quali-
dade, é preciso trabalhar com 
uma equipe experiente, que 
conheça todos os detalhes da 
empresa e do evento em si. 
Deve-se investir na busca da 
perfeição em todos os deta-
lhes, mas sem se esquecer de 
incluir surpresas e momentos 
únicos para o público partici-
pante. Só assim o seu evento 
irá representar a sua marca e 
torná-la inesquecível.

(*) - É gerente de Eventos da Neotass 
que oferece soluções integradas e 

inovadoras de marketing há mais de 
20 anos (www.neotass.com.br).

Quer fazer seu evento 
corporativo

ser um sucesso?
Carol Costa (*)

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste 

jornal, consulte 
sua agência de 

confi ança,
ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Citação Prazo 20 dias Proc. 1015025-74.2016.8.26.0002. A Drª. Adriana Borges De Carvalho, MMª. 
Juíza de direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP. Faz Saber a ALINE DO VALE 
SOUZA, RG Nº 44.405.748-1, CPF/MF Nº 338.775.188-50, que lhes foi proposta ação de Monitória 
por Instituição Educacional Prof. Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$ 
9.004,05, referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Consi-
derando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital 
Citada para os termos e atos da ação proposta ficando Advertida de que terão o prazo de 15 dias 
para pagar a quantia reclamada (hipótese em que ficará isento do pagamento das custas judiciais, 
mas deverá pagar também 05% dos honorários advocatícios) ou ofertar embargos (defesa) por in-
termédio de advogado, sob pena de não o fazendo se converter o mandado monitório em mandado 
executivo. No prazo de embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta 
por cento) do valor cobrado, inclusive custas e honorários de advogado, poderá a ré requerer seja 
admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 
juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do parágrafo 5º do artigo 701 do CPC. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2016.                                                                   12 e 13/01

MAXICAR AUTO SERVIÇOS LTDA. torna público que solicitou à CETESB a renovação
da Licença de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes -
Posto Revendedor sito à Rua José Maria Lisboa, 756, Jd. Paulista, São Paulo/SP.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: PEDRO HENRIQUE ÁLVARES, solteiro, engenheiro ambiental, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 03/11/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Rosaria Álvares. A pretendente: FABIANA CASSIA SILVA 
DE ALMEIDA, solteira, estilista, natural de São Paulo - SP, nascida em 21/12/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valdemir Francisco de Almeida 
e de Rita de Cassia da Silva.

O pretendente: UZIEL NUNES SILVA, solteiro, médico, natural de Araguaína - TO, 
nascido em 27/08/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gerebo-
am Pinheiro da Silva e de Julia Pereira Nunes Silva. A pretendente: CÁSSIA LISBÔA 
PELZER, solteira, médica, natural da Cachoeira do Sul - RS, nascida em 23/11/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Celso Severino Alves Pelzer e de 
Rejane Lisbôa Pelzer.

O pretendente: THIAGO BADOLATTO, solteiro, bancário, natural de São Bernardo do 
Campo - SP, nascido em 07/06/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Badolatto Neto e de Catarina Fatima Furtado Badolatto. A pretendente: 
ANDRÉIA RODRIGUES DA SILVA, solteira, bancária, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 10/03/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Washington Luiz 
da Silva e de Maria de Fátima Rodrigues da Silva.

O pretendente: EDVALDO CALDAS DA ROCHA, solteiro, lavrador, natural de Tutóia 
- MA, nascido em 09/08/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de 
Narciso Diniz da Rocha e de Cleida Caldas. A pretendente: REJANE GARCÊS, solteira, 
lavradora, natural de Tutóia - MA, nascida em 06/07/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Josimar Garcês e de Maria Caldas Garcês.

O pretendente: LEONARDO DA SILVA IAMAMOTO, solteiro, encarregado de produção, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 14/09/1987, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Milton Iamamoto e de Jaciara Vicente da Silva Iamamoto. A pretendente: 
JULIANA DE JESUS FONSECA, solteira, vendedora, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 30/06/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Daniel Fonseca 
e de Dilza de Jesus Fonseca.

O pretendente: CARLOS EDUARDO RODRIGUES CARNEIRO SILVA, solteiro, ban-
cário, natural de São Paulo - SP, nascido em 04/01/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Eduardo da Silva e de Neusa Rodrigues Carneiro Silva. A 
pretendente: CAMILA PENA DOS SANTOS, solteira, bancária, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 23/06/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Arlindo 
Batista dos Santos e de Maria Nazareth Pena.

O pretendente: LEOPOLDO FORTINO FILHO, divorciado, comerciante, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 06/09/1946, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Leopoldo Fortino e de Anna Rizi Fortino. A pretendente: ELIZETE CHAMMA, solteira, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, nascida em 24/11/1950, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Michel Jorge Chamma e de Anna Carbone Chamma.

O pretendente: ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA, solteiro, vendedor, natural de Buriti 
Bravo - MA, nascido em 04/05/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Raimundo Pereira de Sousa e de Maria Oliveira de Sousa. A pretendente: MARIA 
NEUSA ASSIS CERQUEIRA, solteira, garçonete, natural de Santo Estevão - BA, nas-
cida em 06/08/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Isidro 
Cerqueira e de Teresinha de Assis Cerqueira.

O pretendente: MARCOS ANTONIO BERNARDINO, divorciado, corretor de imóveis, 
natural de Ipatinga - MG, nascido em 22/02/1978, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Agnelio Bernardino e de Maria da Silva Bernardino. A pretendente: 
KATIA REGINA DA SILVA, divorciada, comerciante, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 11/10/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Leonel 
da Silva e de Rosilda Aleixo de Souza Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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O líder do PSD, deputado 
Rogério Rosso (DF), lançou 
sua campanha para o cargo 
de presidente da Câmara. Em 
um vídeo de 36 minutos, o 
parlamentar conversou com 
apoiadores pela rede e explicou 
suas propostas. Rosso destacou 
que é preciso aproximar a Câ-
mara da população brasileira. 
“Não adianta tapar o sol com a 
peneira. Sabemos que somos 
criticados pela sociedade, mas, 
mesmo no meu primeiro man-
dato, digo que a Casa tem tra-
balhado bastante, enfrentamos 
todos os assuntos”, disse.

Para ele, é necessário tam-
bém resgatar o papel de pro-
tagonismo da Câmara, a fi m 
de ser a indutora dos grandes 
temas nacionais, e não fi car 
apenas na função reativa. “É 
claro que está previsto na 
Constituição, mas não pode-
mos apenas reagir a propostas 

A Câmara precisa recuperar 

o protagonismo e pautar os 

grandes temas nacionais, 

segundo Rosso.

Adversários temem uma eventual infl uência de Vladimir Putin 

na Casa Branca a partir de 20 de janeiro.

Segundo o porta-voz do 
Kremlin, Dmitry Peskov, 
trata-se de uma “fraude, 

um absurdo completo”. “Não 
nos ocupamos com a coleta de 
informações comprometedo-
ras, isso é fi cção”, declarou. Na 
noite da última terça-feira (10), 
a imprensa norte-americana 
divulgou que Trump e o atual 
presidente dos EUA, Barack 
Obama, foram informados 
pela Inteligência Nacional de 
que Moscou teria dados que 
poderiam comprometer o re-
publicano e torná-lo alvo de 
chantagem. 

Parte desse dossiê seria in-
clusive de natureza “vulgar”. De 
acordo com o site “BuzzFeed”, 
o material inclui vídeos de su-
postas orgias com prostitutas 
feitas por Trump em Moscou 
e São Petersburgo em 2013, 
durante visitas à Rússia para 
promover suas empresas. No 
entanto, a autenticidade do 
dossiê não foi comprovada, e 

Rússia nega ter material 
‘comprometedor’ sobre Trump
A Rússia negou ontem (11) que tenha em seu poder “informações comprometedoras” sobre o presidente 
eleito dos Estados Unidos, Donald Trump
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o te tentativa de prejudicar as 

relações bilaterais. Temos de 
reagir a essas notícias com certo 
bom humor, mas a parte triste 
da história é que ela incita a 
uma histeria para sustentar essa 
situação de caça às bruxas”, 
acrescentou Peskov.

Em seu perfi l no Twitter, o 
presidente eleito disse que o 
suposto dossiê é uma “notícia 
falsa” e que ele é alvo de uma 
“caça às bruxas política”. As 
relações entre Trump e Rússia 
são motivo de controvérsia des-
de que sua candidatura ganhou 
força, e adversários temem uma 
eventual infl uência de Vladimir 
Putin na Casa Branca a partir 
de 20 de janeiro. O fato é que o 
republicano e o presidente rus-
so já trocaram elogios publica-
mente e prometeram melhorar 
as relações entre os dois países, 
apesar de essa proximidade ser 
vista com desconfi ança pelos 
próprios correligionários de 
Trump (ANSA).

o documento possui diversos 
erros de escrita. Ele teria sido 
elaborado por um ex-espião 
britânico que no passado cola-
borou com os serviços de inte-
ligência dos Estados Unidos. A 
Casa Branca, a CIA e o FBI não 
comentaram o caso.

O Kremlin já é acusado de 

ter patrocinado um ataque ci-
bernético contra os servidores 
do Partido Democrata para 
prejudicar a candidata Hillary 
Clinton na eleição presidencial 
de 8 de novembro, mas teria 
guardado as informações sobre 
Trump para tentar chantageá-lo 
após sua posse. “É uma eviden-

Rosso também quer disputar 
a presidência da Câmara

do Poder Executivo, como me-
didas provisórias. A Câmara 
tem uma qualifi cação muito 
boa, e podemos transformar 
esses próximos dois anos em 
uma produção legislativa para 
vencer a crise”, declarou.

Rosso ressaltou a impor-
tância de reformas, como a 
da Previdência e a tributária, 
além de ações para a redução 
de custos e a geração de em-
prego e renda – matérias que já 
estão previstas em propostas 
a serem votadas e discutidas 
pelos deputados. “Projetos de 
iniciativa parlamentar devem 
ter preferência e prioridade, 
para valorizar o parlamentar 
em sua passagem pela Câma-
ra”, acrescentou o candidato, 
ao propor que pelo menos um 
dia por semana seja dedicado 
exclusivamente à votação de 
textos de autoria de deputa-
dos (Ag.Câmara).
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A infl ação medida pelo IPCA fechou o ano de 
2016 com alta de 6,29%, resultado 0,30% maior em 
dezembro. Os dados da infl ação ofi cial do país foram 
divulgados ontem (11), pelo IBGE. De acordo com 
Rogério Mori, professor da Escola de Economia de São 
Paulo da FGV, essa queda está claramente associada 
ao forte desaquecimento da atividade econômica 
do país. 

“A infl ação demorou a ceder no Brasil, somente a 
partir de setembro assumiu uma trajetória de queda. 
Isso ocorreu porque o BC foi permissivo com a alta 
da infl ação no início de 2016, provocando um ritmo 
cada vez mais intenso. Some-se ainda, o fato de que a 
economia brasileira ainda exibe resíduos de indexação 
em vários preços e contratos (mesmo que em bases 
anuais), o que torna o comportamento da infl ação mais 
rígido e aumenta o custo em termos de crescimento 
para trazê-la de volta ao centro da meta”.

Mori destaca que algumas pressões infl acionárias 
devem ocorrer nesse início desse ano. “A alta dos 
preços de materiais escolares, matrículas e mensali-
dades devem pressionar a infl ação. No entanto, essas 
pressões devem ser pontuais”. Ele fi naliza afi rmando 
que “muito provavelmente, a infl ação brasileira deverá 

Infl ação deve fechar 2017 próximo 
ao centro da meta de 4,5%

fechar 2017 próxima do centro da meta, de 4,5%, ou 
seja, a trajetória de queda dos juros deve prosseguir, o 
que se traduzirá em uma diminuição da rentabilidade 
das aplicações de renda fi xa ao longo do ano. 

De qualquer forma, mesmo com esse cenário, as 
alternativas de investimentos não se mostram muito 
melhores: com a economia fraca, a Bolsa de Valores 
não deverá apresentar grandes perspectivas face à 
renda fi xa no Brasil que, mesmo com juros menores, 
continua a ser atrativa em termos de investimento.”
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No calor brasileiro, nada 
mais renovador e refrescante 
do que um bom banho de 
mar. Além da sensação de 
relaxamento, a água salgada 
também traz benefícios para a 
nossa saúde. Você sabia que a 
água marinha é composta por 
mais de 80 elementos químicos 
naturais e que sua fórmula é 
bem mais complexa do que a 
simples e conhecida fórmula 
da água - H2O?

Na água do mar se encontra 
cálcio, zinco, silício e mag-
nésio, que são usados para 
tratar doenças como artrite, 
osteoporose e reumatismo. 
Mas, na busca por esse alívio 
ao calor, é importante tomar 
cuidado com a qualidade da 
água para não ter uma sur-
presa desagradável. A Cetesb 
faz a análise da qualidade das 
praias semanalmente. A aná-
lise é feita a partir da coleta 
de amostras de água do mar 
aos domingos, em 165 pontos 
distribuídos em 149 praias do 
litoral paulista.

O trabalho de avaliação da 
balneabilidade tem início com 
a coleta, feita por uma equipe 
técnica de sete coletores, que 
partem para pontos estraté-
gicos, localizados no litoral 
norte e litoral sul do Estado. 
Ao fi nal do dia, depois de 
percorrer todas as praias, as 
amostras são encaminhadas 
para análise nos laboratórios 
das Agências Ambientais de 
Cubatão e Taubaté. O coletor 
entra no mar, até a altura 
da cintura, e coleta a água 
em um frasco esterilizado, a 
20 cm abaixo da superfície. 
Mensalmente, é analisada 
uma média de 700 amostras 
de água. 

Além de consultar no site, 
o banhista pode ver se a praia 
que ele deseja frequentar está 
própria ou não para mergulho 
pelas bandeiras de identifi ca-
ção, em que vermelho signifi ca 
imprópria e verde indica que 
está própria para o banho. 
Vale lembrar que além de 
aliviar o calor, a quebra das 
ondas no corpo promove uma 
drenagem linfática e ainda es-
timula a pele. E a ‘massagem’ 
que as ondas fazem no corpo 
também estimula a circulação 
sanguínea e oxigena as células 
(sp.gov.).

Banho de mar? 
Só em praia 
com bandeira 
verde

Divulgação
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O pretendente: DEIVID DOS SANTOS LIRA, profi ssão: almoxarifado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 02/09/1984, residente e 
domiciliado na Travessa Beco Beija Flor, São Paulo - SP, fi lho de Jaime Lira e de Valdete 
dos Santos Lira. A pretendente: CINTIA LUZIA FERREIRA SANTOS, profi ssão: auxiliar 
de embalagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente -SP, data-
nascimento: 19/07/1985, residente e domiciliada na Travessa Beco Beija Flor, São Paulo 
- SP, fi lha de José Jaime Moura Santos e de Magali Ferreira de Souza.

O pretendente: JOÃO MANOEL DOS SANTOS NETO, profi ssão: gerente fi nanceiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 17/11/1968, 
residente e domiciliado na Vila California, São Paulo - SP, fi lho de Antônio João dos 
Santos e de Maria das Dores Alves dos Santos. A pretendente: JOANA MOREIRA 
ALVES BONFIM, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Duque 
de Caxias - RJ, data-nascimento: 26/01/1991, residente e domiciliada na Vila California, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Alves Bonfi m e de Maria José Moreira.

O pretendente: MATEUS SEPÚLVIDA DOS REIS, profi ssão: representante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 02/10/1994, 
residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lho de José Raimundo dos 
Reis e de Dolores Maria de Sepúlvida. A pretendente: RITA CAROLINA MOTA GOMES, 
profi ssão: consultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, 
data-nascimento: 22/04/1985, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo 
- SP, fi lha de Jose Waldete Gomes de Souza e de Dalva Barbosa Mota Gomes.

O pretendente: LEONARDO ARICÓ LAZZARATO, profi ssão: executivo de contas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 19/09/1986, 
residente e domiciliado na Vila Ema São Paulo - SP, fi lho de Helvio Lazzarato e de 
Gelse Vidigal Aricó Lazzarato. A pretendente: CLAUDIA DELPECH AMARAL, profi ssão: 
coordenadora comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista 
- SP, data-nascimento: 09/05/1988, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo - SP, 
fi lha de Claudio Delpech Amaral e de Sheila Aparecida Marques Delpech Amaral.

O pretendente: HERMINIO GUALTER AFONSO TORRES, profi ssão: comerciante, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
30/12/1963, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Belarmino dos Anjos 
Torres e de Ulema dos Santos Afonso. A pretendente: SANDRA APARECIDA ZAMBON, 
profi ssão: comerciante, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul 
- SP, data-nascimento: 23/09/1967, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Nilceu Zambon e de Maria Anna Gomes Zambon.

O pretendente: ADRIANO FERREIRA PEREIRA, profi ssão: servidor público estadual, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
02/05/1980, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Elpidio Pereira e de 
Vera Lucia Ferreira Pereira. A pretendente: GABRIELA DE FARIA SILVA, profi ssão: 
desntista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-
nascimento: 04/11/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mauro 
Sergio de Abreu Silva e de Regina Celia de Faria Silva.

O pretendente: RODRIGO ALVES PEREIRA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 05/03/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Alves Pereira e de Maria Rodrigues Pinheiro Pereira. 
A pretendente: GISLENE MULLER RICOSTI, profi ssão: auxíliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 22/05/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Otavio Matias Ricosti e de Maria do Carmo Muller.

O pretendente: MARCELO LOPES DOS SANTOS, profi ssão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, data-nascimento: 05/10/1973, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Otaviano Lopes dos Santos e de Maria Conceição 
dos Santos. A pretendente: LEDA CAROLINA VICENTIN, profi ssão: gerente, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 19/05/1981, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Helio Vicentin e de Isilda Mion Vicentin.

O pretendente: FLÁVIO LUIZ BENVINDO, profi ssão: sushiman, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 03/09/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Rosa Maria Benvindo. A pretendente: MARCELA DE 
ARAUJO LARIOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 16/02/1987, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Elizabeth de Araujo Larios.

O pretendente: VAGNER SANTOS DA SILVA, profi ssão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 02/10/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Samuel Laurindo da Silva e de Maria das Dores Santos Adão. 
A pretendente: ALLINE SILVA DOS SANTOS, profi ssão: garçonete, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 01/10/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Milton Silva dos Santos e de Maria Madalena da Silva.

O pretendente: CARLOS WANDESON SANTOS SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Canavieiras - BA, data-nascimento: 07/02/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Plínio da Silva e de Maria Silene 
Nery Santos. A pretendente: FABIANA MARTOS PINTO, profi ssão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 15/10/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jorge Luiz Pinto e de Marcia Willish Martos Pinto.

O pretendente: RUBEM ALVES DA SILVA JUNIOR, profi ssão: servidor publico federal, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Pari - SP, data-nascimento: 
03/04/1979, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rubem Alves da Silva 
e de Eunice Vieira dos Santos Silva. A pretendente: AMANDA MARTINS DA SILVA, 
profi ssão: administradora de empresas, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Lapa - SP, data-nascimento: 27/11/1978, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Armando Martins da Silva e de Maria Odete Martins.

O pretendente: ROGÉRIO DE ANDRADE CORDEIRO, profi ssão: técnico junior, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em João Pessoa - PB, data-nascimento: 18/09/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Harley Hardenberg Medeiros 
Cordeiro e de Luciene Guedes de Andrade. A pretendente: ADRIANA CARVALHO, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - 
SP, data-nascimento: 27/01/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Hylton Carvalho Junior e de Deusdália Rosa Carvalho.

O pretendente: RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA, profi ssão: contador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, data-nascimento: 08/05/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo de Tarso Souza e de Maria 
Regina Guimarães Gonçalves. A pretendente: MARIANE VITAL BORILLI, profi ssão: 
pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-
nascimento: 22/03/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Décio 
Alves Borilli e de Maria Aparecida Méca Vital.

O pretendente: PLINIO ZACARIAS BUENO DOMICIANO, profi ssão: vigilante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
10/04/1979, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Domiciano 
e de Vera Lia Zacarias Bueno Domiciano. A pretendente: JUSCILENE FERREIRA DE 
ALMEIDA, profi ssão: auxiliar de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: em Serra 
Talhada - PE, data-nascimento: 29/07/1974, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de José Ferreira de Almeida e de Aidê Ferreira de Almeida.

O pretendente: JOÃO PAULO DE LIMA BARROS, profi ssão: analista de faturamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 16/11/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio de Barros e de Maria 
de Fatima Lima Barros. A pretendente: TAMYRIS KELLEN GONZALEZ, profi ssão: 
analista operacional, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, 
data-nascimento: 06/06/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vitor 
Gonzalez e de Ana Claudia de Souza Palma Gonzalez.

O pretendente: WESLEI DE SOUZA PEDROZA, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases - SP, data-nascimento: 11/06/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Laerte Pedroza e de 
Helena Maria de Souza Pedroza. A pretendente: RENATA VIVIAN VENDITTI, 
profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, 
data-nascimento: 28/02/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Carlos Aparecido Venditti e de Marlene Vivian Venditti.

O pretendente: GABRIEL AUGUSTO GUERRA, profi ssão: especialista comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 15/09/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilson Guerra e de Maria do Carmo 
Guerra. A pretendente: CAMILA FORNACIARI DE LIMA, profi ssão: secretária, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 07/03/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo Silva de Lima e de Debora 
Cristina Fornaciari de Lima.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ PANDO, profi ssão: instalador de câmera, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 01/11/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jair Pando e de Sônia Maria Minucelli Pando. A 
pretendente: GRACE BUCCINO DE OLIVEIRA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Hoboken, New Jersey - Estados Unidos da América, data-
nascimento: 16/10/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de William 
Garcia de Oliveira e de Rosa Buccino.

O pretendente: VITOR GABRIEL DE ANDRADE OLIVEIRA, profi ssão: supervisor 
de vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-
nascimento: 21/10/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Agnaldo 
de Oliveira e de Carmen Andrade de Andrade Oliveira. A pretendente: BIANCA 
BERTOLINO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cambuci - SP, data-nascimento: 10/02/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Benito Bertolino Junior e de Eliana de Oliveira Marinho Bertolino.

O pretendente: ELIAS NAZARENO DE MELLO OLIVEIRA, profi ssão: soldador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 28/01/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rubens Oliveira e de Elisabeth 
de Mello Oliveira. A pretendente: DAIANE OSORA DA SILVA, profi ssão: operadora de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
04/03/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rusivaldo José da Silva 
e de Dineusa Osora da Conceição.

O pretendente: JONAS SANTOS DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 01/10/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Julio Alves da Silva e de Cleide Maria Santos da Silva. 
A pretendente: BIANCA SANTANA ANTONIO, profi ssão: operador de atendimento, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
24/11/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Sorita Antonio e 
de Rosangela Novaes Santana.

O pretendente: RICARDO MACEDO, profi ssão: analista designer gráfi co, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 13/08/1969, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Josias Macedo e de Maria Luiza Sobczak 
Macedo. A pretendente: LILIAN CRISTIANE DELAQUA SILVA, profi ssão: contadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 23/01/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo da Silva e de Marily Delaqua Silva.

O pretendente: DIEGO ROCHA BARBOSA, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 16/04/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Edson Pessoa Barbosa e de Maria Aparecida Rocha 
Barbosa. A pretendente: THALITA DE OLIVEIRA RODRIGUES, profi ssão: auxiliar de 
vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
26/08/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Carlos Figueredo 
Rodrigues e de Maria Gorete de Oliveira Rodrigues.

O pretendente: RODRIGO BAPTISTELLA DOS SANTOS, profi ssão: farmaceutico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 28/09/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Alves dos Santos e de Zenaide 
Aparecida Baptistella dos Santos. A pretendente: CARLA ZAPPALÁ PIRES, profi ssão: 
farmaceutica, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/06/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Pereira Pires e de 
Ana Maria Zappalá Pires.

O pretendente: MAURILIO LOPES DA SILVA, profi ssão: padeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Mauá - SP, data-nascimento: 23/10/1983, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Lopes da Silva e de Silvana Sueli da Silva. A pretendente: 
GISLENE ROBERTA ARAUJO, profi ssão: auxíliar administrativa, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 22/02/1982, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Telmo Roberto Araujo e de Raimunda Avilar Teixeira Araujo.

O pretendente: JOÃO BATISTA NETO FERNANDES, profi ssão: motorista, estado civil: 
viúvo, naturalidade: em Porto Alegre - RS, data-nascimento: 15/01/1968, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Bernardo Fernandes e de Vera Regina Lisboa 
Neto. A pretendente: ELAINE CRISTINA MARQUES, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Muriaé - MG, data-nascimento: 20/05/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Onofre Ursulino Marques e de Maria das Graças 
Pantalião Marques.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Rodrigo de Carvalho Guedes - Ofi cial Interino

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: DIEGO PRATES DE ANDRADE, profi ssão: programa de cnc, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Laguna - SC, data-nascimento: 07/12/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ademir Nunes de Andrade e de Mariangela 
Prates de Andrade. A pretendente: ANDRÉA CAETANO GOUVÊA, profi ssão: assistente 
de social media, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, 
data-nascimento: 20/10/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Ademir Gouvêa e de Elisabete Caetano Gouvêa.

O pretendente: ANDERSON DAS GRAÇAS ALVES, profi ssão: desenhista projetista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 01/01/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Alves Filho e de Celia Batista 
das Graças Alves. A pretendente: RAQUEL DE OLIVEIRA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 23/02/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdete Theotonio de Oliveira e de 
Maria Aparecida de Oliveira.

O pretendente: MARCOS PAULO BASSANI CASTRO, profi ssão: tecnico de instalação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
18/04/1974, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio Martins 
Castro e de Elaine Bassani Castro. A pretendente: MONIK MORGADO CHACON 
GUADAGNI, profi ssão: gastronoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Indianopolis - SP, data-nascimento: 03/03/1991, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Fábio Chacon Chadagni e de Cristiane Fernandes Morgado.

O pretendente: DOUGLAS IMAJÓ, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 01/04/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Cyro Imajó e de Eimi Imajó. A pretendente: VANESSA ALVES 
DE FREITAS GEORGE, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 08/03/1987, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Rosalvo de Freitas George e de Gildete Alves de Freitas George.

O pretendente: LEANDRO ROBERTO LUNA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 20/09/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nilson Roberto Luna e de Leila 
Cândido da Silva Luna. A pretendente: JANAÍNA DUARTE DA SILVA, profi ssão: gerente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/01/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Duarte da Silva 
Neto e de Maria das Graças Duarte da Silva.

O pretendente: RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS, profi ssão: empresário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/12/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Genifer Fernandes dos Santos. 
A pretendente: BEATRIZ FARIAS FIGUEREDO, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 28/06/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Davi Farias Figueredo e de Maria Jose da Silva 
Figueredo.

O pretendente: CAIO TONIN CAVALCANTE, profi ssão: cineasta, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 23/11/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcio Luiz Cavalcante e de Maria José 
Tonin. A pretendente: MONIZE BORGES DE CARVALHO, profi ssão: estilista, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 19/11/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alfredo Arnaldo de Carvalho Junior 
e de Renata Ferreira Borges.

O pretendente: ROBERTO DECUSSI DA COSTA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
30/11/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Zeidil Ignacio da Costa e 
de Dirce Decussi da Costa. A pretendente: BRUNA ZILIO GARCIA CÔELHO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 
27/03/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilson Souza Côelho e 
de Iara Zilio Garcia Côelho.

O pretendente: RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
19/08/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Moacir Ribeiro 
e de Ivonette de Souza Ribeiro. A pretendente: JOSIE CRISTINE DE MELLO 
ENTREPORTES, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 19/04/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Benedito Costa Entreportes e de Teresinha 
Aparecida de Mello Entreportes.

O pretendente: JUCIÊ ALVES DA SILVA, profi ssão: auxiliar farmácia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Juazeiro - BA, data-nascimento: 16/05/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Onofre Pedro da Silva e de Francisca Alves 
da Silva. A pretendente: JOCILENE SOARES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar 
acabamento gráfi co, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - 
SP, data-nascimento: 06/07/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
João Baptista dos Santos e de Neuza Soares.

O pretendente: THIAGO BORTOLOCI ABBAS, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 10/11/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Abbas e de Judite Bortoloci Ferreira. A 
pretendente: BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 11/05/1993, 
residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Idelvan Jesus da Silva e de Norma 
Sousa Oliveira.

O pretendente: DANIEL WAGNER DE OLIVEIRA, profi ssão: supervisor de 
logistica, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, data-
nascimento: 12/08/1983, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, 
fi lho de Benedicto Barbosa de Oliveira e de Ivone Lima de Oliveira. A pretendente: 
ROBERTA SEVILHA CASTRO, profi ssão: asissitente de legalização, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 13/12/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Orival Sevilha Castro e de Marilú 
Estela Sevilha Castro.

O pretendente: LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 08/10/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Leocadio Marcos Cardoso dos 
Santos e de Gláucia Regina Lima de Oliveira Santos. A pretendente: TALITA RENATA 
TEREZIO, profi ssão: designer de interiores, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Curitiba - PR, data-nascimento: 14/10/1994, residente e domiciliada em Curitiba - PR, 
fi lha de Carlos Cesar Terezio e de Liliane Tibucheski Terezio.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Como em tudo na vida, 

é necessário usar uma 

boa dose de equilíbrio 

tanto ao olhar o passado 

quanto ao que se esperar 

no novo ano

Já é tradição na virada do 
ano que os analistas se 
debrucem sobre o balanço 

dos doze meses que se pas-
saram e arrisquem previsões 
para período dos 365 dias que 
se inicia. Também é praxe 
que a grande maioria pince os 
eventos, dados e resultados 
mais sombrios do ano que pas-
sou e usem os mesmos óculos 
acinzentados para projetar o 
futuro imediato. 

Senão, vejamos. Parece que 
2016 difi cilmente se librará 
do estigma que o marca como 
o pior ano da história recente 
do país, carregando uma baga-
gem extremamente negativa: 
impeachment da presidente 
da República, enxurrada de 
denúncias de corrupção e de 
prisão de lideranças políticas 
e empresariais, taxas recordes 
de desemprego, aumento da 
violência, além de trágicos 
acidentes, como a queda do 
avião da Chapecoense.

Mas essa marca calcada so-
bre 2016 será justa? Terão sido 
mesmo doze meses somente 

de más notícias? A resposta é 
não, pois é preciso colocar na 
balança fatos como a tranquila 
eleição de novos prefeitos e 
vereadores, com surpresas que 
podem se revelar benéfi cas. 
Isso, se se concretizarem as 
promessas de cortes de des-
pesas supérfl uas e busca de 
efi ciência no serviço público. 

Vale também incluir na cesta 
dos pontos positivos a desace-
leração da infl ação; a ação da 
justiça contra a corrupção e a 
sangria dos cofres públicos; o 
sucesso da Olimpíada do Rio. 
E o envio ao Congresso de re-
formas há muito reivindicadas 
por quem quer ver o Brasil in-
gressar na tão sonhada fase de 
desenvolvimento sustentável. 
Entre elas, a fi xação de um teto 
para adequar os gastos públi-
cos à receita dos municípios, 
estados e União; a mudança 
no currículo do ensino médio, 
com um olhar para o mercado 
de trabalho; as alterações para 
conter o crescente défi cit da 
Previdência Social. 

Como se vê, 2016 não foi um 
ano totalmente perdido, pois os 
primeiros passos foram dados 
rumo à direção correta. Mas 
o caminho é longo e ainda há 
muito chão a percorrer.   

(*) - É presidente do Conselho de
Administração do CIEE.

Um ano perdido?
Luiz Gonzaga Bertelli (*)

São muitas as novidades já 
implantadas pelo governo 
e outras ainda estão sen-

do ajustadas em função de sua 
complexidade. Dentre essas se 
destacam Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e), Escrituração Contábil 
Digital, Escrituração Contábil 
Fiscal, eSocial e Bloco K.

“Muito se falou que a contabili-
dade das empresas ia mudar, to-
davia, o que se viu foi o contador 
assumindo um papel totalmente 
diferente do passado e muito 
mais importante e estratégico. 
Hoje mais que uma empresa que 
ofereça a simples contabilidade 
os administradores necessitam 
de profi ssionais que ofereçam 
algo mais, isto é, tecnologia e 
consultoria em relação a esses as-
suntos”, alerta o diretor tributário 
da Confi rp Consultoria Contábil, 
Richard Domingos.

Segundo Domingos, é grande 
a busca das contabilidades de 
São Paulo pela modernização 
das empresas, podendo assim 
oferecer o melhor para seus 
clientes. “Nós da Confi rp, por 
exemplo, investimos pesadamen-
te em nosso campo tecnológicos 
e profi ssionais de TI nos últimos 
anos, para que possamos estar 
sempre à frente das mudanças 
que ocorrem. Para se ter um 
exemplo, já temos um aplicativo 
que fornece todas informações de 
forma simplifi cada”, explica.

Tecnologia é sinônimo de 

lucro - Isso porque, a Confi rp 

Empresas não precisam mais de 
uma contabilidade convencional
Com a Legislação Tributária brasileira em constante mudança em busca da modernização dos processos 
e a necessidade das empresas de um posicionamento estratégicos sobre tributos e obrigações acessórias 
a serem cumpridas, o antigo ‘guarda livros’ cada vez mais dá lugar à contabilidade moderna.

Diminuição de custos - Hoje, 
o contador também deve auxiliar 
na decisão do valor de tributo a 
pagar está na hora que se emite 
a nota, infelizmente a maioria das 
empresas não se preocupam com 
os custos tributários.

Por mais que os impostos pagos 
por uma empresa sejam certos, dá 
para analisar e muitas vezes redu-
zir o quanto se pagará. “Esse é um 
resultado básico, quando existe 
uma proximidade muito grande 
entre contabilidade e cliente, pois 
sempre existirão provocações, 
com busca de informações que 
busque o menor tributo”, explica 
o diretor da Confi rp.

A redução dos custos tribu-
tários de forma legal por meio 
da elisão fi scal, dentro de um 
planejamento tributário é uma 
realidade de muitas empresas, 
o que faz com que se tornem 
mais competitivas. Por parte do 
administrador também é neces-
sário um acompanhamento mais 
próximo dessa área.

Resumindo, no mercado atual 
uma contabilidade moderna é 
estratégica. E a solução para mi-
cro, pequenas, médias e grandes 
empresas, cada vez mais passa 
pela terceirização adequada des-
se processo. Assim esse trabalho 
deve ser bem avaliado, já que, 
a qualifi cação é imprescindível 
para que se ajuste à empresa, 
reduza riscos e aumente a lu-
cratividade.

Fonte: DSOP Educação Fi-
nanceira.

já tem números que compro-
vam que quando essas novas 
exigências do governo, se bem 
geridas pelas empresas podem 
se transformar em uma ótima 
oportunidade de crescimento, 
com a agilidade nos processos, e 
a possibilidade de uma visão mais 
estratégica dos negócios, além de 
poupar tempo e dinheiro.

“As grandes empresas já sa-
biam e utilizavam a tecnologia 
ao seu favor, agora com a neces-
sidade de adequação das demais 
empresas, essas também poderão 
se benefi ciar”, explica o diretor.

Assim, além da modernização 
da contabilidade, é importante 
reforçar que para empresas tam-
bém é importante uma adequação 
tecnológica. A primeira coisa que 
se recomenda para quem quer 
sofrer pouco com essas mudanças 
é implantar Sistemas ERP´S de 
gestão, já que esses possibilitarão 

vantagens estratégicas como in-
tegridade das informações maior, 
menores prazos para obtenção 
e envio de informações e possi-
bilidade de direcionamento do 
profi ssional contábil para ações 
estratégicas.

Ponto importante é que, 
mesmo que implantação desses 
sistemas ainda não seja obriga-
tória em todas as empresas, logo 
todos terão que se adequar. E as 
vantagens se dará muito além 
do âmbito contábil, isso porque 
os sistemas ERP’s (Recurso 
de Planejamento Empresarial) 
são compostos por módulos ou 
uma base de dados única que 
suportam diversas informações 
de atividades das empresas. Im-
portante é que para implantação 
desses sistemas são necessários 
diversos cuidados, para que seja 
possível a parametrização dos 
dados.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br
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