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“O mundo é grande 
o sufi ciente para 
satisfazer as 
necessidades de todos, 
mas sempre será 
muito pequeno para a 
ganância de alguns”.
Mahatma Gandhi (1869/1948)
Fundador do Estado indiano

BOLSAS
O Ibovespa: +0,26% Pontos: 
64.836,12 Máxima de +1,43% 
: 65.594 pontos Mínima de 
+0,02% : 64.687 pontos Volume: 
7,9 bilhões Variação em 2017: 
7,65% Variação no mês: 0,26% 
Dow Jones: +0,15% (18h30) Pon-
tos: 19.893,07 Nasdaq: +0,41% 
(18h30) Pontos: 5.638,09 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1428 Venda: R$ 3,1433 
Variação: -0,22% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: +0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1473 Venda: R$ 
3,1479 Variação: +0,67% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1200 
Venda: R$ 3,2970 Variação: 
+0,12% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,74% ao 
ano. - Capital de giro, 14,53% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.205,60 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,25% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 120,411 
Variação: -1,05%.

Cotação: R$ 3,1500 Variação: 
-0,63% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,0767 Venda: US$ 1,0767 
Variação: -0,25% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3750 Venda: R$ 
3,3770 Variação: -0,73% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3030 Ven-
da: R$ 3,5470 Variação: +0,4%.

vespa Futuro: +0,32% Pontos: 
65.150 Máxima (pontos): 65.900 
Mínima (pontos): 64.915. Global 
40 Cotação: 934,589 centavos 
de dólar Variação: -0,36%.

A ONU aponta que o Bra-
sil sofreu uma contra-
ção de US$ 15 bilhões 

em investimentos entre 2015 
e 2016, com multinacionais 
reduzindo suas apostas no 
País no ano passado por 
conta da recessão. Dados 
publicados ontem (1) pela 
Conferência da ONU para 
Desenvolvimento e Comér-
cio (Unctad) indicam que, 
depois de receber US$ 65 
bilhões em investimentos 
externos em 2015, o Brasil 
acumulou US$ 50 bilhões em 
2016. A queda, de 23%, foi 
uma das maiores do mundo. 
Para 2017, uma recuperação 
no Brasil pode ser minada 
justamente por conta da 
incerteza gerada pelas novas 

     

Investimentos externos 
no Brasil sofreram 
queda de US$ 15 bilhões

políticas de Donald Trump. 
O valor deixou o Brasil na 

sexta posição entre os princi-
pais destinos de multinacionais 
pelo mundo. O ranking foi 
liderado pelos EUA, com US$ 
385 bilhões, seguido pelo Reino 
Unido com US$ 179 bilhões. 
A China aparece na terceira 
posição, somando US$ 139 
bilhões. A lista dos primeiros 
colocados ainda se completa 
com Hong Kong com US$ 92 
bilhões e Cingapura com US$ 50 
bilhões. No mundo, a contração 
no fl uxo de investimentos foi 
de 13%, totalizando US$ 1,52 
trilhão. O grupo de países em 
desenvolvimento viram uma 
contração de 20% da entrada 
de capitais, para um total de 
US$ 600 bilhões. 

Mas um dos maiores tom-
bos foi registrado no Brasil. A 
economia nacional sofreu ao 
mesmo tempo com a recessão 
- afastando empresas que esta-
vam interessadas no mercado 
doméstico - e com a queda no 
preço das commodities, fazen-
do gigantes do setor de matéria 
prima adiar investimentos. 

Um dos aspectos mais impor-
tantes foi a queda na compra de 
ações de empresas brasileiras. 
O volume foi reduzido de US$ 
49 bilhões para US$ 35 bilhões. 
O que chama a atenção também 
dos especialistas foi o tombo 
na abertura de novas fábricas 
por parte de multinacionais, 
passando de US$ 17 bilhões 
em 2015 para apenas US$ 11 
bilhões, uma redução de 35%. 

O Brasil sofreu ao mesmo tempo com a recessão e com a queda no preço das commodities,

fazendo gigantes do setor adiar investimentos.

Para 2017, a Unctad não 
garante uma expansão dos 
investimentos no Brasil. Se de 
um lado existe uma tendência 
ao aumento dos preços de 
commodities e, portanto, maior 
interesse por investir no País, a 

queda no consumo doméstico 
abortou planos de empresas de 
apostar no mercado brasileiro. 
“Os investimentos em toda a 
América Latina estavam em 
valores muito baixos e, portan-
to, não descartamos que possa 

haver um aumento”, explicou 
James Zhan, diretor do De-
partamento de Investimentos 
da Unctad. “Mas não sabemos 
como esses investimentos vão 
poder compensar a queda em 
outros setores”, disse (AE).

São Paulo - O empresário 
Abilio Diniz avalia que o am-
biente no Brasil após o início 
do governo do presidente Mi-
chel Temer é de retomada da 
“esperança”. Ele considerou, 
porém, que o Brasil não pode 
ter ilusões sobre o curto prazo. 
Citando especifi camente o de-
semprego no País, ele afi rmou 
que a meta de Temer não pode 
ser “tirar três ou quatro milhões 
de pessoas do desemprego” 
e sim “construir o Brasil do 
futuro”.

Durante evento promovido 
pelo Credit Suisse em São 
Paulo, o empresário elogiou 
Temer, afi rmando que o presi-
dente “está tendo a coragem” 
de fazer reformas que ele con-
siderou necessárias para o País. 

A recuperação do preço das commodities 
(bens primários com cotação internacio-
nal) fez a balança comercial registrar o 
segundo melhor resultado da história para 
meses de janeiro. No mês passado, o país 
exportou US$ 2,725 bilhões a mais do que 
comprou do exterior, crescimento de 198% 
em relação a janeiro de 2016 (US$ 915 
milhões). Os números foram divulgados 
ontem (1º) pelo Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços. O saldo 
da balança comercial em janeiro de 2017 
só é inferior ao de janeiro de 2006 (US$ 
2,835 bilhões).

No primeiro mês do ano, as exportações 
somaram US$ 14,911 bilhões, alta de 20,6% 
em relação a janeiro do ano passado, pelo 
critério da média diária. As importações 
totalizaram US$ 12,187 bilhões, aumento 
de 7,3% na mesma comparação, também 
pela média diária. O principal fator para a 
alta do valor exportado foi a recuperação 
do preço das commodities. O preço médio 
das exportações subiu 20,1% em janeiro, 

Em janeiro, o país exportou US$ 2,725 

bilhões a mais do que comprou do exterior.

Febre amarela
O Ministério da Saúde registrou 

em janeiro 809 pacientes com sus-
peita de febre amarela, sendo 737 
em Minas Gerais. Em 128 casos, o 
paciente morreu. Pela primeira vez, 
o Tocantins está investigando um 
caso. Do total, 651 casos perma-
necem em investigação, 127 foram 
confi rmados e 31 descartados. Das 
128 mortes notifi cadas, 47 foram 
confi rmadas, 78 ainda são investiga-
das e três foram descartadas.

A produção industrial em 
dezembro cresceu 2,3% em 
relação ao mês anterior, se-
gundo dados divulgados ontem 
(1º) pelo IBGE. O aumento, 
no entanto, não foi sufi ciente 
para reverter o resultado fi nal 
de 2016, que fechou em queda 
de 6,6% nem para melhorar 
as expectativas para 2017, 
por causa da manutenção 
do cenário econômico ainda 
desfavorável .

“Quando se observam os fa-
tores que levaram à queda da 
produção em 2016, percebe-se 
que os mesmos fatores ainda 
permanecem presentes na 
economia”, disse o gerente 
da Coordenação de Indústria 
do IBGE, André Macedo, ao 
comentar os dados. Entre esses 
fatores, segundo ele, estão a 
queda da renda real, a retração 
do mercado doméstico e do 
mercado de trabalho.

“Então, mesmo com a recu-
peração de dezembro, ainda 
está longe de se poder afi r-
mar que esteja havendo uma 
reversão de tendência. Claro 
que houve uma melhora de 
ritmo na produção industrial 
nestes dois últimos meses do 

Gerente da Coordenação de 

Indústria do IBGE, André 

Macedo.

O presidente da Petrobras, 
Pedro Parente, declarou ontem 
(1º), durante a Conferência de 
Investimentos da América Lati-
na 2017, na capital paulista, que 
a privatização não está na agen-
da da estatal. “A Petrobras é 
muito querida, a sociedade tem 
muito orgulho, pelo seu desen-
volvimento tecnológico. Fomos 
capazes de vencer desafi os, 
chegar em águas profundas, 
o que ninguém acreditava. No 
contexto em que a sociedade 
não quer ou não está madura, 
[a privatização] não faz parte 
da nossa agenda”.

Parente garantiu que não 
tem prazo para deixar a pre-
sidência da estatal, que ocupa 
desde maio de 2016. “Estou 
comprometido, junto com a 
diretoria e o conselho, com a 
Petrobras em fazer o que tem 
que ser feito”, declarou. Na sua 
avaliação, o mercado fi nanceiro 
reconheceu o empenho feito 
com o Plano de Trabalho da 
companhia. Segundo ele, os 
resultados positivos trouxeram 
retorno para os acionistas, 
tanto no preço das ações da 
Petrobras, quanto para os in-
vestimentos em renda fi xa.

A empresa definiu como 

Presidente da Petrobras,

Pedro Parente.

O ministro mais antigo do 
STF, Celso de Mello, afi rmou 
ontem (1º) que a Corte seguirá 
o exemplo do ministro Teori 
Zavascki e “não hesitará” diante 
dos desafi os que repercutem 
“quase imediatamente” no 
STF. Ele discursou antes da 
abertura do ano judiciário no 
Supremo, em uma sessão so-
lene em homenagem a Teori 
Zavascki, que era responsável 
por 7,5 mil processos, incluído 
cerca de 120 relacionados à 
Operação Lava Jato, maior 
investigação de corrupção na 
história do país.

“O STF, atento às anomalias 
que pervertem os fundamentos 
ético-jurídicos da República e 
inspirado pela ação exemplar 
do saudoso ministro Teori 
Zavascki, na repulsa vigorosa 
a atos intoleráveis que buscam 
capturar, criminosamente, as 
instituições do Estado, não 
hesitará em exercer, nos ter-
mos da lei, o seu magistério 
punitivo, com a fi nalidade de 
restaurar a integridade da 
ordem jurídica violada”, dis-
cursou Celso de Mello.

O procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, também 
prestou homenagem a Zavascki. 
“A prudência, o senso de Jus-
tiça, a fortaleza, o equilíbrio, a 

Ministro mais antigo do STF, 

Celso de Mello.
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Balança comercial registra segundo 
melhor janeiro da história

(alta de 112,7%), semimanufaturados de 
ferro e aço (74,4%) e madeira serrada 
(32,8%). As exportações de produtos 
industrializados tiveram alta de 7,4%, 
com destaque para óleos combustíveis 
(271,2%), suco de laranja não congelado 
(251,2%) e veículos de carga (114%).

Em relação às importações, o cresci-
mento decorreu principalmente da alta 
nas compras de bens intermediários, que 
subiram 22,8% em janeiro em relação a 
janeiro de 2016. Os destaques foram as 
compras de alimentos e bebidas (milho, 
cevada e trigo) e de insumos industriais 
(sulfetos de minério de cobre, fosfatos de 
cálcio e algodão não cardado). A alta do 
preço internacional do petróleo também 
impulsionou as importações de combus-
tíveis e de lubrifi cantes, que cresceram 
15,8% em janeiro na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. Isso porque 
os preços mais altos encareceram as 
compras de óleo diesel, gasolina e que-
rosene (ABr).

enquanto a quantidade aumentou 0,5% em 
relação ao mesmo mês do ano passado.

O maior crescimento foi registrado nas 
exportações de produtos básicos, que su-
biram 30% em janeiro. Os destaques foram 
soja em grão (alta de 124,7%), minério de 
ferro (124,5%) e petróleo bruto (97,7%). 
As vendas de semimanufaturados aumen-
taram 27,5%, puxadas pelo açúcar bruto 

Privatização da 
Petrobras não está na 

agenda da estatal

uma das prioridades a meta de 
desalavancagem (redução do 
endividamento) para 2,5 vezes 
em 2018. A empresa havia 
divulgado, anteriormente, que 
essa meta seria para 2020, mas 
houve uma antecipação em três 
anos. Além do equilíbrio fi nan-
ceiro, a companhia traz como 
prioridade reduzir em 36% o 
total de acidentes com e sem 
afastamento de funcionários. 
“Não vamos atingir a nossa meta 
fi nanceira com risco aos colabo-
radores, para o meio ambiente”, 
disse Parente (ABr).

Celso de Mello: STF não 
hesitará diante de desafi os

esmerada técnica, a seriedade, 
a honradez, enfi m, o ministro 
Teori agregava características 
únicas, tornando-o uma pessoa 
inesquecível e um magistrado 
ímpar”, disse Janot.

A sessão solene contou com 
a presença dos cerca de 50 
funcionários e dos três juízes 
auxiliares que trabalham no 
gabinete de Teori Zavascki. 
Um dos juízes auxiliares, Mar-
cio Schiefl er, que ocupava um 
cargo de confi ança, já se des-
ligou do STF. Os funcionários 
concursados permanecerão 
para trabalhar com o ministro 
que ocupará a vaga de Teori 
(ABr).

Melhora em dezembro
não indica plena

recuperação da indústria

ano, mas, ainda assim, longe de 
recuperar as perdas do passado 
ou o começo de uma trajetória 
ascendente da produção”, 
acrescentou. 

De acordo com a Pesquisa 
Industrial Mensal – Produ-
ção Física Brasil, o resultado 
positivo de dezembro foi 
infl uenciado por setores de 
bens de consumo duráveis, que 
registrou crescimento de 6,5%; 
e bens de consumo semi e não 
duráveis, com crescimento de 
4,1% (ABr).

Abilio Diniz: Brasil não
vai acabar com

desemprego rapidamente
“Com o governo Temer, voltou 
a esperança e, com esperança, 
volta a confi ança”, disse. “Os 
resultados são fracos ainda, 
mas volta a esperança. Só não 
pode voltar a ilusão”, concluiu. 
“Não podemos ter uma ilusão 
de que nossos problemas são 
simples, de que vamos tirar 
12 milhões de desempregados 
diretamente”, acrescentou.

Questionado pela plateia 
sobre suas expectativas com 
relação às perspectivas para 
investimentos estrangeiros no 
Brasil, Abilio considerou que 
o governo Temer está “destra-
vando projetos de infraestru-
tura” e considerou que estes 
investimentos são essenciais 
para que o País possa “deslan-
char” (AE).
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OPINIÃO
Seis orientações para 

fi delizar clientes
Mais do que nunca, é 

preciso mostrar aos 

clientes que eles são 

especiais

Já tenho atuado há algum 
tempo no mercado de 
varejo farmacêutico, no 

qual obtive diversas experi-
ências sobre quais caminhos 
realmente proporcionam me-
lhorias nas vendas. Assim, acho 
importante apresentar alguns 
pontos que observo como 
sendo fundamentais para esse 
ramo de atuação e que também 
pode ser compartilhado em 
outras lojas de varejo. 

Primeiro ponto a ser leva-
do em consideração é que, 
atualmente, os consumidores 
que vão às compras em uma 
farmácia são muito mais exi-
gentes do que eram tempos 
atrás, já sabendo o que querem 
quando chegam ao PDV; pos-
suindo exigências extrapolam 
a proximidade física e levando 
em conta pontos como aten-
dimento de qualidade, preço 
de produtos, comodidades e 
programas de fi delização. 

Mais do que nunca, é preciso 
mostrar aos clientes que eles 
são especiais e que possuem 
um tratamento à altura. Por 
isso, para a realização de bons 
negócios, uma farmácia deve 
se preocupar com diversos 
aspectos que garantirão o re-
torno dos clientes. Mas quais 
são eles? A resposta está na 
pesquisa “Comportamento 
do consumidor na hora de 
escolher farmácias”, realizada 
pelo Instituto Febrafar de Pes-
quisa e Educação Continuada 
(IFEPEC).

Os dados que foram apre-
sentados no primeiro semestre 
de 2016 apontam os principais 
critérios considerados na hora 
da escolha do local da compra 
de medicamentos, mostrando 
que 94% analisa preços, 84% 
localização, 80% atendimento, 
49% estacionamento, 32% 
meios de pagamento, 21% 
aceitação de PBM (programa 
de desconto) e 11 % entrega 
de produto em casa. Assim, 
fi ca claro para o empreendedor 
do ramo farmacêutico que se 
deve tomar algumas medidas 
para fi delização, por isso, de-
talhamos algumas dicas sobre 
os aspectos citados:

Localização – • o sucesso 
de um empreendimento 
precede sua abertura. O 
recomendável é que se 
estabeleça um estudo 
prévio que possibilite 
a obtenção de um local 
privilegiado para atuar, 
analisando, por exemplo, 
números de pessoas que 
passam nas ruas, dentre 
outros detalhes. Nessa 
hora, é preciso paciência 
e planejamento, pois um 

ponto correto vai agregar 
muito no sucesso, en-
quanto um ponto errado 
é praticamente meio ca-
minho para o fracasso.
Preços – • hoje, o público 
possui muitas ferramen-
tas para realizar pes-
quisas, sendo assim, ter 
um preço competitivo 
é primordial. Torna-se 
necessário para o em-
preendedor do ramo 
farmacêutico buscar al-
ternativas para se desta-
car, e uma que se mostra 
de grande sucesso é o 
associativismo, obtendo 
maior força nas nego-
ciações, podendo, assim, 
repassar os descontos 
aos clientes.
Programas de fi deliza-• 

ção – nunca os famosos 
cartões de fidelidade 
estiveram tão na moda. 
Os consumidores preci-
sam se sentir especiais, 
se tornando de extrema 
importância que estabe-
leça algum tipo de clube 
de vantagens. Contudo, 
é imprescindível cautela 
para que esses benefícios 
ocorram de forma orde-
nada; para isso, são ne-
cessárias ferramentas.
Capacite seus aten-• 

dentes – é importante 
uma equipe qualifi cada, 
lembrando que, para uma 
boa venda, é fundamental 
conhecer o assunto com 
a maior profundidade 
que puder, esclarecen-
do dúvidas que possam 
aparecer e melhorando o 
diálogo com o cliente. O 
atendente não pode ser 
tímido e a prática deve 
ser constante.
Busque facilidades – • se 
preocupe com o acesso 
de seus clientes e com 
a disponibilização dos 
produtos em sua loja, 
fazendo com que estejam 
adequadamente visíveis. 
Também se preocupe em 
como o cliente chegará 
a loja, buscando espaço 
para estacionamento e, 
caso não tenha, criando 
convênios.
Supere as expectati-• 

vas – busque sempre 
inovar e se atualizar, a 
quebra positiva da expec-
tativa do cliente é uma 
forma quase certeira de 
fazer com que ele volte, 
por isso, busque estar em 
constante contato com o 
que existe de mais mo-
derno no mercado.

(*) - É diretor operacional da 
Farmarcas, administradora de redes 

de drogarias (Ultra Popular, Super 
Popular, Maxi Popular, Entrefarma, 
Farma100, AC Farma, MegaPharma 

e Bigfort), com mais de 500 
associados.

Ângelo Vieira (*)
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Contribuintes com 
débitos já podem 
aderir a renegociação

A Receita Federal regulamentou 
ontem (1°), por meio de instrução 
normativa, o programa de regula-
rização tributária para devedores 
do Fisco, instituído pela MP 766. 
A regularização tributária permite 
renegociar dívidas usando créditos 
de prejuízo fiscal ou de outros 
tributos, base de cálculo negativa 
da CSLL e parcelamentos. O prazo 
para adesão dos interessados é de 
quatro meses. 

Caso a empresa ou pessoa física 
possua créditos com a Receita Fede-
ral, poderá usá-los para pagar até 80% 
da dívida, desde que pague os outros 
20% à vista ou parcele 24% da dívida 
em 24 meses. Quem possui créditos 
inferiores ao valor sufi ciente para 
pagar a dívida, o saldo remanescente 
pode ser parcelado em até 60 meses, 
vencidos após o pagamento à vista de 
20% ou da 24ª prestação.

Outra opção, caso o contribuinte 
não possua créditos, é liquidar a dívida 
em até 120 parcelas escalonadas, 
comprometendo menos recursos 
nos primeiros anos. O escalonamento 
funciona com aplicação dos seguintes 
valores sobre o valor da dívida con-
solidada: 0,5% em 2017; 0,6% em 
2018; 0,7% em 2019 e 0,93% nos 84 
meses fi nais. O programa vale para 
débitos vencidos até 30 novembro 
de 2016. A adesão deve ser feita via 
requerimento protocolado no site da 
Receita (ABr).

A Itália voltou a registrar um 
recorde no pedido de asilos 
ou refúgios de imigrantes em 
2016, com 123 mil solicita-
ções, informou o presidente 
da Comissão Nacional para o 
Direito de Asilo, Angelo Tro-
vato. O número é 41% maior 
do que o registrado em 2015 e 
segue apresentando alta des-
de 2013, quando a crise migra-
tória começou a afetar a Itália. 
Há quatro anos, foram 26 mil 
pedidos, que aumentaram 
para 64 mil e 83 mil em 2014 
e 2015, respectivamente.

Desse total, 105 mil foram 
apresentadas por homens e 
11.656 foram solicitadas por 
menores de idade desacom-
panhados. Os nigerianos são 
os que mais pedem refúgio 
no país, representando 105 
mil pedidos. De acordo com 
Trovato, o alto fluxo de 
pedidos está fazendo com 
que o sistema “sofra” para 
normalizar a situação, já que 
as 28 seções de Comissão 
Territorial para Asilo estão 
enfrentando um aumento de 
problemas, sobretudo onde 
é necessária a presença de 
homens da força policial. “E 
assim ao invés de fazer de 
quatro a cinco audiências por 
dia, esse número caiu para 
três. Em 2017, já registra-

Foram 123 mil solicitações, uma alta de 41%

em relação a 2015.

Para fomentar a discussão sobre a relação de homens e mu-
lheres no âmbito profi ssional, o estudo buscou entender o 
que eles acham se ela ganhar mais do que ele e o que eles 

acham se a situação for ao contrário. 
A maioria das mulheres acha isso ótimo, pois isso mostra que 

ele é bem-sucedido. Porém, em algumas faixas etárias (entre 21 
e 29 anos e entre 40 e 49 anos) elas tendem a achar isso injusto, 
pois acham que a capacidade delas é maior do que a deles. E o que 
eles acham disso? Para eles é ótimo e não têm recalque nenhum! 
Em todas as faixas etárias, os homens entrevistados afi rmaram 
que essa situação demonstra que ela é bem-sucedida. 

Ao que tudo indica elas e eles estão cada vez mais se enten-
dendo e já não há mais uma guerra dos sexos. Mas sempre há 
atitudes delas que os irritam, como ao contrário também. Então, 
o ParPerfeito quis saber: “O que mais te irrita em um homem no 
ambiente de trabalho? ”. A resposta da maioria delas foi: quando 
ele menospreza a sua capacidade pelo fato de ser mulher. Porém, 
as mulheres entre 18 e 29 anos acham que o pior é quando ele dá 

em cima de todas as mulheres 
da empresa porque se acha o 
“garanhão”. 

E eles? O que mais os irritam 
em uma mulher no ambiente de 
trabalho? Eles fi caram divididos 
e as faixas etárias entre 18 e 20 
anos, 40 e 49 anos, 50 e 59 anos, 
e 60 e 69 anos, odeiam quando 
elas usam do seu poder de 
sedução para conseguir o que 
querem. Já os homens entre 
21 e 29 anos, 30 e 39 anos, e 
acima dos 70 anos, se irritam 
quando elas se fazem de vítima 
por serem mulheres. 

Rússia 
despenaliza 

violência 
doméstica

Após a aprovação da 
Câmara Baixa da Rússia, a 
Duma, do projeto de lei que 
visa despenalizar a violência 
doméstica no país, a Câmara 
Alta russa também deu seu 
“ok” à medida. Para se tornar 
uma lei o documento só pre-
cisará ser sancionado pelo 
presidente russo, Vladimir 
Putin.

O projeto prevê que a 
violência familiar só seja um 
crime se a pessoa tiver come-
tido mais de uma agressão ao 
mesmo membro da família 
em um período de um ano ou 
se as vítimas tiverem sérios 
danos a sua saúde. Quem 
for violento em casa poderá 
ser punido civilmente com 
uma multa de até 30 mil 
rublos, cerca de US$ 502, 
com serviço comunitário ou 
com no máximo 15 dias de 
detenção. 

A punição será muito mais 
branda que a pena de até 
dois anos prevista atualmen-
te. A lei para despenalizar 
a violência doméstica foi 
redigida por um grupo de 
deputados conservadores 
que querem manter valores 
“tradicionais” no país, o que 
pode ser feito com agressões 
“moderadas” (ANSA).

A Igreja Católica está preocu-
pada com o constante aumento 
no número de sacerdotes e 
monjas que desistem da vida 
consagrada. Anualmente, cerca 
de 2.300 pessoas abandonam a 
carreira, “êxodo” que já tem cau-
sado discussão dentro da Santa 
Sé e já foi chamado de “hemor-
ragia” pelo papa Francisco. 

“Se o Papa fala de ‘hemorra-
gia’, quer dizer que o problema 
é preocupante, não somente em 
termos numéricos, mas também 
pela idade que o abandono da 
vocação acontece, geralmente 
entre os 30 e 50 anos”, disse o 
secretário da Congregação para 
os Institutos da Vida Consagrada 
e Sociedades da Vida Apostó-
lica, arcebispo José Rodríguez 
Carballo, em uma entrevista ao 
jornal “L’Osservatore Romano”, 
sobre um plenário do dicastério 
(nome dado para os departa-
mentos da Igreja que compõem 
a cúria) que debateu o tema.

O maior número de abandono ocorre entre as mulheres, mas 

isso porque ‘elas representam a maioria da vida consagrada’.
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Pesquisa indica avanço 
na igualdade dos sexos
O ParPerfeito, maior site de relacionamento do Brasil, realizou uma pesquisa com 1.500 entrevistados, 
divididos por faixas etárias, para entender alguns fatores envolvidos na Guerra dos Sexos

Por fi m, a pesquisa buscou entender se eles e elas estão ali-
nhados no que diz respeito ao que buscam para suas vidas. A 
resposta revela que sim: homens e mulheres, de todas as faixas 
etárias, buscam, principalmente, qualidade de vida. Para ambos, 
dinheiro e poder fi cam em segundo plano. 

“Cada dia mais há a compreensão na convivência no âmbito 
profi ssional entre homens e mulheres. Ambos os sexos reconhe-
cem que agem diferente e que as competências e as atitudes não 
são coisas que estão relacionadas ao sexo, mas sim como cada 
um pensa”, analisa Clarissa Assumpção, diretora de marketing do 
Match Group LatAm, empresa detentora da marca ParPerfeito. 
“Há menos diferenças e não há mais aquela história de que homem 
tem que ganhar mais do que mulher. O mercado tem cada vez 
mais reconhecimento da igualdade dos gêneros”, explica. 

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

Itália bate recorde em pedidos 
de asilo e refúgio em 2016

mos uma queda de 10% nos 
pedidos examinados e isso é 
preocupante”, acrescentou. 

O status de refugiado foi 
concedido para 5% dos pe-
didos analisados, sendo que 
para 14% foi concedido o 
benefício da proteção sub-
sidiária - um “nível” abaixo 
do status de refugiado, que 
permite a obtenção da auto-
rização de residência na Itália 
durante três anos e ainda o 
direito de reunir a família que 
esteja fora do país. Outros 
21% receberam o direito ao 
asilo humanitário e 56% dos 
pedidos foram negados pelas 
autoridades italianas. De 
acordo com o presidente da 

comissão, o tempo médio 
de exame entre 2014 e 2016 
foi 257 dias, em um número 
que mostra uma aceleração 
do processo.

Em 2014, eram necessários 
347 dias para a análise, em 
2015 outros 261 dias e no ano 
passado cada solicitação de-
morava 163 dias para dar uma 
resposta. “Somos o segundo 
país europeu, atrás da Alema-
nha, em número de pedidos 
examinados”, concluiu Trova-
to. Em 2016, a Itália voltou a 
ser o país europeu que mais 
recebeu imigrantes pela rota 
do Mar Mediterrâneo, tendo 
registrado a entrada de 181 
mil pessoas (ANSA).

Vaticano tenta conter ‘êxodo’ 
de sacerdotes e monjas

“O número de abandonos nos 
últimos anos permanecem cres-
cendo”, alertou Carballo, segundo 
o qual em 2015 e 2016 foram 2.300 
deserções anuais, sendo que a 
Igreja notou que muitos deixam 
a vida consagrada para apenas 
atuar em uma diocese, mas um 

número considerável alega não 
ter vocação para a carreira. 
“Deve-se constatar também que 
o maior número de abandono 
ocorre entre as mulheres, mas 
isso porque elas representam a 
maioria da vida consagrada”, disse 
Carballo (ANSA).
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Como empreender sem 
medo no agronegócio?

Nos últimos anos, 

ouvimos muito sobre 

empreendedorismo, 

vimos startups 

nascerem, se fi rmarem e 

ou morrerem

Cada vez mais ter uma 
empresa é a grande 
ambição de muitos jo-

vens, porém é preciso saber 
que há muito o que aprender e 
estudar antes de começar uma 
carreira empreendedora e ter 
sucesso nos negócios. Ser ino-
vador, buscar seu diferencial e 
agregar valores relevantes ao 
seu mercado alvo pode trazer 
bons frutos.

De modo geral, empreender 
exige dedicação e cuidado, 
independente da área que 
você deseja investir, pois são 
muitos os desafios e seus 
objetivos e estratégias devem 
estar bem alinhados. O setor de 
tecnologia tem sido o caminho 
encontrado para quem busca 
inovar em qualquer área. O 
“boom” do momento são as 
Agtechs, startups especializa-
das em agronegócio. De acordo 
com a Associação Brasileira de 
Startups, o Brasil possui hoje 
72 empresas de agro (agricul-
tura e pecuária) e a previsão 
é que em 2017, esse número 
triplique.

Porém, mesmo com a re-
levância da agropecuária na 
composição do PIB nacional, 
esse setor ainda é o mais 
complexo para quem quer em-
preender, pois é considerado 
um mercado conservador e 
bastante tradicional. Mesmo 
assim, as oportunidades são 
infi nitas - percebemos que em 
5,8 milhões de propriedades, 
apenas 10% possuem acesso 
à internet e 45% usam smar-
tphones. Mesmo diante das 
adversidades, o mercado ainda 
movimenta diferentes verti-
cais, proporcionando espaço 
para crescimento no setor, que 
ainda tem muito o que evoluir 
em tecnologias.

Ter conhecimento prévio 
sobre o mercado é essencial e 
importante para quem deseja 
investir em agronegócio. Saber 
quem é seu público e qual pro-
blema seu produto (ou serviço) 
resolve, é fundamental. Estar 
atento a essas questões farão 
toda a diferença para direcio-
nar ações de desenvolvimento, 
estratégias de marketing e 
divulgação, por exemplo.

Outra dica é não ter medo 
dos obstáculos que certamente 
encontrará pelo caminho. O 
mercado é amplo e é preciso 
ter preparo, conhecimento 
técnico e identifi cação com o 
perfi l rural, pois quanto mais 
se conhece o nicho, melhor 
pode ser a solução proposta. 
Alguém que nunca viu o co-
tidiano de uma fazenda pode 
inventar maneiras maravilho-
sas de resolver questões que 
considera importantes, mas 
não consegue auferir valor à 
sua solução. 

E o pior, muitas vezes acaba 
prejudicando àqueles que pro-
curam fazer um trabalho sério e 
oferecem tecnologias de ponta 
e inovações realmente úteis 
aos produtores. Por fi m, e não 
menos importante, mantenha 
o foco. Mesmo que no começo 
seja um pouco difícil, não desvie 
sua atenção e não se perca dos 
seus objetivos. Empreender 
requer dedicação, estudo, pla-
nejamento e uma boa dose de 
otimismo, não é para os fracos, 
mas tem suas recompensas. 

Para o empreendedor, não 
existe outra opção que não seja 
tentar de novo a cada fracasso 
e seguir todos os dias tentando 
fazer melhor. Para nós, dia fácil 
foi ontem e adoramos isso. For-
me uma boa equipe, abrace seu 
sonho e caminhe com fi rmeza. 
Só assim sua marca conseguirá 
decolar como deseja.

(*) - É CEO da Agronow, única 
empresa a desenvolver uma 
plataforma de mapeamento 

que estima, informa e projeta a 
produtividade agrícola em menos de 

um minuto.

Antônio Morelli (*)

A - Notas Fiscais
Os cupons fi scais podem se transformar em dinheiro e colaborar ainda 
mais com a prestação de serviços de saúde para aqueles que procuram 
a Santa Casa. A instituição criou, em 2013, a campanha permanente 
Cupom é Vida. É possível contribuir de duas maneiras: por meio de 800 
urnas instaladas em estabelecimentos comerciais ou acessando o site 
(http://www.santacasasp.org.br/cupomevida). Ao depositar o cupom sem 
CPF em um dos postos de arrecadação, o cidadão contribui de forma 
direta para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Há também a 
possibilidade de cadastrar a nota fi scal por via digital no site acima. O 
consumidor digita os dados solicitados seguindo o modelo exposto e é 
possível, também, acessar a lista completa dos postos de arrecadação.

B - Advogados Previdenciários 
O Instituto dos Advogados Previdenciários promove nos próximos dias 22 e 
23, na cidade do Recife, o III Congresso Regional de Direito Previdenciário do 
IAPE. Reunirá advogados, juristas e especialistas em Direito Previdenciário de 
todo o País. Serão 16 painéis e cerca de 26 expositores. O destaque certamente 
será para os debates sobre a Reforma da Previdência. Serão discutidos ainda 
temas como: Processo administrativo previdenciário e suas peculiaridades; 
Repercussões pevidenciárias e trabalhistas do acidente de trabalho; Relati-
vização da coisa julgada nas ações previdenciárias; Aposentadoria especial; 
Défi cit e reforma previdenciária; Aspectos polêmicos da aposentadoria rural, 
entre outros. Mais informações e inscrições: (www.iape.com.br).

C - Direito do Trabalho 
A Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) acaba de abrir as inscrições 
para a Pós-graduação em Direito do Trabalho e Concepções Atuais. Os 
alunos terão aulas baseadas em casos práticos e fundamentados na recente 
teoria sobre Direito do Trabalho. Com formação multidisciplinar, o curso 
vem para agregar ainda mais na carreira de profi ssionais já graduados 
em áreas como Direito, Administração, Ciências Contábeis e Gestão de 
RH. Diariamente estas pessoas estão ligadas ao tema “Direito do Traba-
lho” e é uma oportunidade para que estes profi ssionais compartilhem 
suas experiências e o resultado do conhecimento que adquiriram ao 
longo de suas carreiras. O curso possui módulos destinados à atuação 
em empresas, como é o caso de Psicologia Organizacional, Economia e 
Perícia. Outras informações: (www.unicid.edu.br).

D - Comodidade dos Clientes
A Avianca Brasil, membro brasileiro da aliança global Star Alliance, lançou 
seu novo site de venda de passagens (www.avianca.com.br). Com navega-
bilidade mais agradável e novas funcionalidades, o canal incorpora as tec-
nologias mais recentes para oferecer uma melhor experiência aos usuários. 
A companhia reduziu de nove para quatro o número de etapas necessárias 
para a conclusão da compra de um bilhete online, otimizando o processo. 
Além de mais moderno e atraente, o novo site se adapta automaticamente 
a qualquer dispositivo, seja smartphone, computador de mesa ou tablet, 
e permite interface com redes sociais. Agora, os clientes podem usar seus 
perfi s do Facebook e Google+ para se cadastrar e fazer login.

E - Aceleração de Startups 
A WOW - uma das principais aceleradoras de startups do País, com sede 
em Porto Alegre - está em busca de novas startups com ótimo potencial de 
crescimento para serem aceleradas pelo programa. Aceleradora selecionará 
projetos inovadores para receberem investimentos de até R$150 mil. Para 
se candidatar, as startups devem estar em um estágio “pré-operacional”, 
em que já possuem um protótipo, mas ainda não geram receita; ou em 
crescimento: startups que já tenham tenham tração comprovada ou 
recebido algum investimento. As inscrições podem ser feitas pelo do site 
da (http://www.wow.ac/) até o dia 11 de março. No dia 6 de maio será 
realizado o “WOW Day” com a participação dos fi nalistas. 

F -  Robô do Poupatempo
O Poupatempo iniciou testes com um atendente virtual capaz de dar informa-
ções pela internet e marcar dia e hora para cidadãos que desejam ser atendidos 
em qualquer uma das 72 unidades no Estado de São Paulo. Nos primeiros 26 
dias de testes, o robô atendeu em média 5 mil pessoas por dia e trocou mais 
de 2 milhões de mensagens. Ele também fez mais de 45 mil agendamentos 
e recebeu 26.424 mensagens de agradecimento, algumas carinhosas ou até 
religiosas como “Deus te abençoe”. O assistente virtual, chamado Poupinha, 
atende no portal do Poupatempo e também pelo Messenger, aplicativo ofi cial 
do Facebook. Acesse:  (www.poupatempo.sp.gov.br) e confi rme.

G - Crédito Flexível
A Volkswagen Financial Services lança o Consórcio Reduzido Volkswagen. 
Inédito no mercado, possui como grande diferencial as cotas atreladas a 

valores fi xos e não mais a veículos específi cos. Dessa forma, o consumidor não 
precisa selecionar um modelo no momento da compra da cota de consórcio, 
apenas um valor, o que proporciona fl exibilidade caso mude de ideia até o 
fi m do contrato. Com parcelas reduzidas e prazo de 60 meses, os valores 
de R$ 15 mil, R$ 20 mil, ou R$ 25 mil são refl etidos na Carta de Crédito. Ele 
permite, no momento da contemplação, a possibilidade de utilizar o valor 
para a aquisição de veículos usados, motos ou como complemento a um 
carro usado de entrada para obter um veículo zero quilometro. Saiba mais 
em (www.bancovw.com.br/br/consorcio-nacional-volkswagen.html).

H - 80 Anos da Estrela
Sinônimo de brinquedo no Brasil desde 1937, a Estrela está presente na 
memória de quem é ou foi criança, formando gerações na convivência com 
bonecas, carrinhos, jogos, bolas, pelúcias e outros produtos comercializados 
pela marca. Para comemorar o aniversário de 80 anos, em 2017, a empresa 
leva seu museu com cerca de 400 peças para a Feira de Brinquedos ABRIN 
(www.abrin.com.br) que acontece de 21 a 24 de março no Expo Center 
Norte. A Estrela já produziu 25 mil artigos diferentes e contabiliza hoje mais 
de 1,2 bilhão de itens vendidos. Afi nal, quem não se lembra dos possantes 
Máximus, Colossus, Stratus e Pégasus, Falcon, Comandos em Ação, Topo 
Gigio, das bonecas Mãezinha, Gui Gui e Bate Palminha, do jogo Aquaplay. 
Sem contar o Vertiplano, o helicóptero mais desejado de década de 80.

I - Artes com Balões
Tradicional evento integrado à Expo Parques e Festas – Feira Internacional 
de Produtos e Serviços para Parques, Buffets e Festas, o SNAB – Seminário 
Nacional de Artes com Balões está com as inscrições abertas para sua nona 
edição, que acontece 27 a 29 de maio, no Expo Center Norte. O SNAB é o 
principal evento profi ssionalizante do País no setor de artes com balões. É 
voltado para profi ssionais de diferentes níveis – iniciante, intermediário e 
avançado – que buscam aperfeiçoar técnicas, aprimorar conhecimentos, 
tirar dúvidas, fazer networking e aprender com renomados profi ssionais. As 
inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo endereço eletrônico (www.
snab.com.br). Informações tel. 2226-3105 ou (snab@francal.com.br).

J - Oportunidades de Negócios
A fi m de promover e ampliar o campo de negócios para pequenas, médias 
e grandes empresas, o Departamento de Ação Regional da Fiesp (Depar) 
criou o sistema “Ponte de Negócios”. Com a nova plataforma, compa-
nhias e profi ssionais autônomos têm acesso aos processos de licitação 
de compra do Sesi, Senai, Centro Logístico da Aeronáutica e demais 
parceiros. Estão concentradas nas áreas de obras, serviços, materiais 
e equipamentos, aluguéis e locações, setor médico e odontológico e 
setor bélico e de defesa. O objetivo da nova ferramenta é divulgar com 
transparência novas oportunidades de negócios para o maior leque de 
empresas possível, permitindo a multiplicação de parceiros e potenciais 
compradores. Verifi que em: (www.fi esp.com.br/pontedenegocios).

A - Notas Fiscais
Os cupons fi scais podem se transformar em dinheiro e colaborar ainda 

D - Comodidade dos Clientes
A Avianca Brasil, membro brasileiro da aliança global Star Alliance, lançou

O custo de vida na região 
metropolitana de São Paulo 
encerrou 2016 com alta de 
6,59%, segundo pesquisa 
divulgada ontem (1º) pela 
Federação do Comércio do 
Estado de São Paulo. Em de-
zembro, o índice teve elevação 
de 0,45%, contra os 0,34% 
registrados em novembro. 
O resultado do ano está, no 
entanto, abaixo dos 11,56% 
verifi cados em 2015.

No acumulado do ano, pu-
xaram a alta da infl ação os se-
tores de alimentação e bebi-
das, com elevação de 8,42%, 
e saúde e cuidados pessoais, 
com índice de 12,23%. Em 
dezembro, o custo de vida 
teve a alta infl uenciada pelas 
altas em transportes (1,69%) 
e despesas pessoais (0,91%). 
Saúde e cuidados pessoais 
também registrou elevação 
acima do índice geral para o 

Entre os alimentos alguns produtos tiveram infl ação 

signifi cativa, como o feijão carioca, com 47,66%.

Dependentes no IR 
a partir de 12 anos 
devem ter CPF

Os contribuintes brasileiros que 
desejarem incluir seus dependen-
tes na declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF) 2017 
terão de registrá-los a partir de 
12 anos no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF). Até o momento, a 
obrigatoriedade era para depen-
dentes a partir dos 14 anos.

A alteração está em instrução 
normativa da Receita Federal 
publicada ontem (1°) no Diário 
Ofi cial da União. Segundo nota da 
Receita, a mudança “reduz casos 
de retenção de declarações em 
malha [fi na] e riscos de fraudes 
relacionadas à inclusão de depen-
dentes fi ctícios”. Ainda de acordo 
com a Receita, a medida vai evitar 
a inclusão do mesmo dependente 
em mais de uma declaração.

A Receita Federal começa a 
receber a declaração do IRPF 
2017 em 2 de março. Em 23 de 
fevereiro estará disponível para 
download o programa gerador 
da declaração no site do órgão. 
O prazo para entrega termina em 
28 de abril (ABr).

No acumulado dos últi-
mos 12 meses, o IPC-S 
atingiu 5,04%. Os dados 

são do levantamento feito pelo 
Ibre/FGV em Recife, Salvador, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 
Horizonte, Brasília e Porto 
Alegre.

Quatro dos oito grupos pes-
quisados apresentaram avan-
ços, com destaque para edu-
cação, leitura e recreação (de 
2,53% para 4,15%). Essa alta foi 
infl uenciada, principalmente, 
pela correção de preços dos 
cursos formais, que fi caram 
em média 9,8% mais caros. Na 
medição anterior, a alta tinha 
alcançado 5,78%. Em habita-
ção, o índice subiu de 0,18% 
para 0,29%, com uma redução 
menos expressiva na tarifa 

Os gastos com educação puxaram a alta da infl ação em janeiro.
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Infl ação medida pelo IPC-S 
fecha janeiro em alta de 0,69%
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) encerrou o mês de janeiro em alta de 0,69%. A taxa 
é 0,06 ponto percentual acima da última apuração (0,63%) e 0,19 ponto percentual maior do que o 
registrado na primeira medição de janeiro (0,5%)

da anterior (0,64%). No grupo 
saúde e cuidados pessoais o 
índice passou de 0,46% para 
0,35% ; em transportes, de 
0,88% para 0,82%; e em des-
pesas diversas, de 0,66% para 
0,39%.

Os itens que mais pressio-
naram a infl ação no período 
foram: curso de ensino supe-
rior (8,66%); curso de ensino 
fundamental (10,84%); curso 
de ensino médio (10,72%); ta-
rifa de ônibus urbano (2,69%) 
e plano e seguro de saúde 
(1,01%). Os itens de menor 
impacto infl acionário foram ta-
rifa de táxi (-7,76%), passagem 
aérea (-12,30%), feijão carioca 
(-13,70%), tarifa de eletrici-
dade residencial (-0,54%) e 
perfume (-1,54%) (ABr).

de eletricidade, que reduziu 
0,54%, contra uma queda de 
1,32% na medição anterior. 

No grupo vestuário, também 
diminuiu a intensidade de 
baixa (de -0,49% para -0,27%) 

e no grupo comunicação, hou-
ve elevação (de 0,40% para 
0,47%). Já nos demais grupos, 
caiu o ritmo de aumento. Em 
alimentação, o IPC-S atingiu 
alta de 0,39%, variação abaixo 

Custo de vida na Grande São Paulo 
tem alta de 6,59% em 2016

mês, 0,56%.
O índice de preços do varejo 

teve, ao longo de 2016, alta de 
6,34%. Os grupos saúde e cui-
dados pessoais e alimentação e 
bebidas tiveram aumentos de 
9,43% e 11,86%, respectiva-
mente. Educação registrou alta 
de 7,52% no acumulado do ano 

passado. Dentro da categoria 
alimentos, alguns produtos 
tiveram inflação significa-
tiva, como o feijão carioca 
(47,66%), frutas (21,53%) e 
pescados (14,48%). O Índice 
de Preços de Serviços teve ele-
vação de 6,86% no acumulado 
de 2016 (ABr). 

A propaganda de medicamentos poderá ser proibida nos 
meios de comunicação social, se o projeto do deputado Rômulo 
Gouveia (PSD-PB), for aprovado pelo Congresso. O objetivo do 
parlamentar é buscar um consumo mais racional de remédios no 
País. Segundo ele, o uso abusivo, equivocado ou desinformado 
de medicamentos é uma das principais causas de intoxicações, 
especialmente em crianças.

“A indústria farmacêutica tem uma poderosa força econômica e 
pretende sempre aumentar o consumo, a prescrição e as vendas 
dos seus produtos, como se fossem produtos comuns”, criticou. 
“Mas medicamentos não são produtos comuns, pois têm um 
grande potencial de causar prejuízos imensos à saúde individual 
e pública”, completou Gouveia.

Gouveia: o consumo de medicamentos não deve ser estimulado 

sob qualquer pretexto.

Proibição de propaganda de medicamentos nos meios de comunicação
O projeto autoriza a comunicação científi ca e a publicidade sobre 

medicamentos apenas aos profi ssionais habilitados a prescrevê-los, 
desde que realizadas por meio de publicações especializadas e com 
distribuição exclusiva a esses profi ssionais. O projeto altera a lei que 
hoje permite a propaganda de medicamentos para a dor e de venda 
livre, assim classifi cados pelo órgão competente do Ministério da 
Saúde, desde que anunciem as advertências quanto ao seu abuso, 
conforme indicado pela autoridade classifi catória. 

Também é permitida a propaganda de medicamentos e terapias 
de qualquer tipo ou espécie em publicações especializadas dirigidas 
direta e especifi camente a profi ssionais e instituições de saúde. A 
proposta será analisada pelas comissões de Ciência e Tecnologia; de 
Seguridade Social; e de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).
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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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Recentemente, um 

tour organizado pelo 

Governo de Ontário 

levou empresas 

brasileiras do setor de 

fi nanças e tecnologia 

para visitar a cidade 

de Toronto, capital da 

principal província do 

Canadá

Representando o Finte-
chLab, uma das maiores 
plataformas de advisory, 

pesquisa e hub de inovação 
para startups, empresas e 
investidores no mercado de 
fi ntechs nacional, tive a opor-
tunidade de conhecer o am-
biente de empreendedorismo 
e inovação da cidade para a 
área de fi ntech. Os interesses 
são diversos e Ontário se mos-
trou um local com inúmeras 
possibilidades. 

Com um ecossistema madu-
ro, a conexão entre diferentes 
atores é um grande diferencial. 
Um exemplo disso é o modelo 
adotado pela universidade de 
Waterloo, uma das principais 
referências em ensino e for-
mação da região. Com mais 
de 30 mil alunos, seus cursos 
estão divididos em diferentes 
áreas de conhecimento, sendo 
que os de Engenharia e Ma-
temática estão entre os mais 
concorridos.

Hoje, Waterloo é um dos 
locais que mais contribui com 
profi ssionais para os principais 
centros de inovação do mundo, 
como é o caso do Vale do Silí-
cio, nos EUA. Este resultado 
é impulsionado por algumas 
características únicas, como o 
seu modelo de co-op, que fun-
ciona como um estágio, onde os 
alunos são incentivados (e em 
muitos cursos obrigados) a in-
tercalarem atividades práticas 
em empresas que os contratam 
com os períodos de ensino 
desde o início do curso. 

Além disso, a universida-
de conta com uma política 
diferenciada de propriedade 
intelectual, que garante que 
os alunos e professores sejam 
os detentores das ideias e ino-
vações criadas no seu espaço. 
Diferentemente de universida-
des como MIT e Stanford, que 
detêm a propriedade intelectu-
al dos projetos desenvolvidos 
por seus alunos e professores, 
o modelo de Waterloo é um 
grande incentivo ao desenvol-
vimento de novas tecnologias 
e à colaboração.

Mas não para por aí. A re-
gião de Waterloo é sede da 
Communitech, um centro de 
inovação sem fi ns lucrativos 

que já foi o berço de aceleração 
de mais de 1000 iniciativas de 
tecnologia, como foi o caso 
do unicórnio Vidyard. Com 
uma estrutura de mais de 
4500 metros quadrados, seu 
modelo se propõe a ser um 
hub de conexão entre marcas 
globais, agências do governo, 
incubadoras, aceleradoras e 
instituições acadêmicas. Como 
exemplo disso, o TD Bank, um 
dos maiores bancos do Canadá, 
estruturou na Communitech 
seu laboratório de inovação.

Outra referência do modelo 
de inovação de Ontário é o 
MaRS Discovery District, o 
maior hub de inovação urbano 
do mundo, voltado para apoiar 
o lançamento de startups, 
pesquisas e inovação. Locali-
zado em Toronto e referência 
nas áreas de healthtech e 
energias renováveis, o MaRS 
passa a abrigar cada vez mais 
iniciativas de fi ntech e temas 
relacionados.

O nascimento de novas 
tecnologias tem sido um tema 
comum em Ontário. Startups 
como a Nuco.io, que tem a 
ambição de se tornar a AWS 
(Amazon Web Services) do 
mundo de blockchain, e a Na-
noPay, uma startup que nasceu 
de um projeto de pesquisa 
promovido pelo Banco Central 
do Canadá e hoje se torna uma 
solução promissora para troca 
de valores virtuais.

Apesar de o Canadá pos-
suir uma estrutura fi nanceira 
equivalente à brasileira, com 
concentração do mercado 
em poucos grandes players e 
estrutura regulatória primor-
dialmente federal, vê-se um 
papel muito ativo dos órgãos 
reguladores para fomento da 
inovação. O Banco Central do 
Canadá anunciou há alguns 
meses que estava desenvol-
vendo uma versão do dólar ca-
nadense no blockchain. Ainda 
são pesquisas e testes, mas o 
movimento é um exemplo da 
abordagem que tem se dado a 
temas disruptivos.

O que talvez seja a maior 
diferença entre Ontário e 
Brasil é a capacidade do local 
e a proximidade estruturada 
entre universidades, empresas 
privadas, startups, investido-
res, aceleradoras, entre outros, 
além da disponibilidade de re-
cursos, humanos e fi nanceiros, 
para impulsionar ideias para 
soluções no mercado. 

Independente do interesse 
ou estratégia de sua empresa, 
o Canadá possui um am-
biente versátil, preparado e 
acessível .

(*) - É cofundador do FintechLab.

Marcelo Bradaschia (*)

O ecossistema de 
inovação em Ontário

A Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara apro-
vou proposta que autoriza 
o trânsito de motocicletas, 
motonetas e ciclomotores 
entre veículos em fi la. Para 
a passagem ser permitida, 
três condições precisam ser 
cumpridas:

o fl uxo de veículos deve • 
estar parado ou muito 
lento; 
a passagem deve ser • 
feita em velocidade re-
duzida e compatível com 
a segurança de pedes-
tres, ciclistas e demais 
veículos; 
quando houver mais de • 
duas faixas na pista, a 
passagem da moto só 
poderá acontecer entre 
as duas faixas mais à 
esquerda – a não ser 
que uma seja exclusiva 
de ônibus.

O texto aprovado é um subs-
titutivo do deputado Hugo 
Leal (PSB-RJ), que reúne o 
projeto do senador Jorge Viana 
(PT-AC), e cinco apensados. 
Segundo Leal, a criação de 
faixas exclusivas para motos 

Hugo Leal apresentou um texto substitutivo que reúne o 

contéudo de seis projetos.

Até o momento, o placar 
do julgamento está em 5 
votos a favor do impedi-

mento total de réus para ocupar 
a presidência das duas Casas 
do Congresso e a Presidência 
da República. 

Três ministros (Celso de 
Mello, Dias Toffoli e Ricardo 
Lewandowski) votaram apenas 
pelo impedimento para ocupar 
a Presidência da República 
interinamente. A Corte julga a 
ação na qual a Rede pede que 
o Supremo declare que réus 
não podem fazer parte da linha 
sucessória da Presidência da 
República. A ação foi proto- Ministro do STF Gilmar Mendes.

Reforma da 
previdência 

que faça 
“justiça” com 
o trabalhador

Prevista para ser apro-
vada na Câmara já no pri-
meiro semestre, de acordo 
com o presidente da Casa, 
deputado Rodrigo Maia, 
a reforma da previdência 
conta o apoio dos depu-
tado federais do PSDB de 
Pernambuco – Betinho 
Gomes e Daniel Coelho -, 
mas ambos entendem que 
o texto precisa ser melhor 
debatido com a sociedade 
e que faça justiça com o 
trabalhador.

Betinho reconhece como 
“inadiável” esse debate, 
mas admite que o texto 
enviado à Câmara é “muito 
duro” e depende de ajustes 
que ao mesmo tempo em 
que atende ao equilíbrio 
das contas públicas não 
penalize apenas os apo-
sentados. “Alguns pontos 
merecem ser discutidos e 
é o que vamos fazer para 
que possamos chegar a um 
texto que atenda as neces-
sidade mais emergenciais 
da previdência, mas sem 
sacrificar ainda mais os que 
vão se aposentar. Temos de 
discutir essa reforma com 
a sociedade”, alertou.

O pernambucano Daniel 
Coelho também entende a 
urgência e polêmica que 
giram em torno da reforma 
da previdência. E acredita 
que o fato de o país ter um 
presidente da República 
sem pretensões políticas 
ajudará muito o governo 
a encarar essa discussão. 
“Temos um sistema falido, 
com duas ou três classes 
com fortes privilégios, 
enquanto a grande maioria 
em condições deploráveis. 
Hoje a grande maioria 
paga muito e tem poucos 
direitos ao se aposentar. 
Enquanto há minorias que 
pagam pouco, por pouco 
tempo, e ganham muito 
muito rápido. Temos que 
discutir todos os servi-
dores públicos, todas as 
diferenças, as aposentado-
rias especiais”, defendeu 
(psdbnacamara).

Depois de anos de morosi-
dade, explosão de orçamento, 
inúmeros indícios de irregula-
ridades e várias promessas de 
inauguração não cumpridas, 
as obras de transposição do 
rio São Francisco fi nalmente 
avançam para valer. Na última 
segunda-feira (30), o deputado 
Raimundo Gomes de Matos 
(PSDB-CE) comemorou a inau-
guração da terceira estação de 
bombeamento do maior projeto 
de infraestrutura hídrica do 
país pelo presidente Michel 
Temer, em Pernambuco. 

Para Raimundo, é importante 
que a conclusão de todas as 
etapas da transposição se con-
cretize para que a população 
do semiárido nordestino seja 
benefi ciada. As águas do São 
Francisco são a esperança para 
milhões de nordestinos contra 
à seca. A estrutura inaugurada 
por Temer na cidade de Floresta 
(PE) vai impulsionar as águas 
do Velho Chico por mais 60 km, 
rumo aos estados de Paraíba e 
Pernambuco.

A terceira estação de bombeamento do Eixo Leste da

Integração do São Francisco permite que a água

do canal avance por mais 60 km.
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A Comissão de Trabalho, 
de Administração da Câmara 
aprovou o projeto do Senado, 
que reconhece a atividade de 
compositor como profissão 
artística.

De acordo com o texto, 
compositor é o autor de obras 
musicais, com ou sem letra, 
que sejam expressas por 
qualquer meio ou fixadas em 
qualquer suporte, conhecido 
ou que se invente no futuro.

O parecer do relator, depu-

tado Jorge Côrte Real (PTB-
PE), foi favorável à proposta. 
“A profissão de compositor 
deve ter o reconhecimento 
legal”, defendeu o relator. “O 
projeto do Senado, em fase 
mais adiantada de tramitação 
legislativa, define a atividade 
de forma apropriada e deve 
prevalecer”, completou. O 
projeto será examinado em 
caráter conclusivo pela Co-
missão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Gilmar pede vista de processo 
sobre réu na linha sucessória

O ministro do STF Gilmar Mendes pediu vista ontem (1º) do processo que pode impedir réus de ocupar as 
presidências da Câmara e do Senado, cargos que estão na linha sucessória da Presidência da República

colada pelo partido em maio, 
quando o então presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha, tornou-se réu 
em um processo que tramitava 
no STF.

O primeiro pedido de vista foi 
feito pelo ministro Dias Toffoli 
no dia 3 de novembro, mas a 
questão foi julgada liminarmente 
quando a Corte decidiu manter 
o presidente do Senado, Renan 
Calheiros, no cargo ao julgar uma 
decisão provisória proferida pelo 
ministro Marco Aurélio, que não 
esperou a devolução do pedido 
de vista para determinar o afas-
tamento (ABr).

Comissão aprova trânsito de 
motos entre veículos em fi la

não resolve o problema. “Faixas 
exclusivas para motos criariam 
confl itos com as para ônibus 
e bicicletas, mais segregação 
em um espaço reduzido e com 
grande quantidade de veículos 
e pedestres”, disse.

A proposta também aumenta 
o rigor da punição contra quem 
transitar na faixa ou pista da 
direita, regulamentada como 
de circulação exclusiva para 
determinado tipo de veículo. 
Pela proposta, a infração, que 
hoje é tratada como leve, pas-

sará a ser considerada média. 
O texto também deixa clara 
a responsabilidade do órgão 
municipal de “planejar, pro-
jetar, regulamentar, implantar 
e operar” esquemas especiais 
de circulação em vias com 
elevado volume de tráfego, 
para melhorar a segurança do 
trânsito. A proposta tramita 
em regime de prioridade e 
em caráter conclusivo e ainda 
será analisada pela Comissão 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Transposição do São Francisco 
avança após anos de lentidão

Raimundo é presidente da 
comissão especial da Câmara que 
acompanha as obras da transpo-
sição. Ele afi rma que durante os 
governos Lula e Dilma, apesar 
da importância do empreen-
dimento, ele foi tratado muito 
mais como uma vitrine eleitoral 
do que como algo que urgente 
capaz de livrar as pessoas da falta 

d’água. “Tão logo o presidente 
Temer assumiu o governo, ele 
solicitou um estudo sobre todas 
as pendências nas obras da trans-
posição e deu celeridade fazendo 
com que fossem quitados todos 
os restos a pagar. As pendências 
precisaram ser sanadas para dar 
celeridade às obras”, explicou 
(psdbnacamara).

Atividade de compositor como 
profi ssão artística

Com o início da nova legislatura, os partidos 
políticos com bancada formada por mais de 
um senador começam a escolher seus líderes. 
Os primeiros nomes já confi rmados são os de 
Renan Calheiros (AL), que comandará o PMDB, 
Benedito de Lira (AL) para o PP, Omar Aziz 
(AM) para o PSD, e Armando Monteiro (PE) 
para o PTB.

A escolha de cada partido deve ser confi r-
mada com o envio do nome do líder à Mesa do 
Senado, em ofício com a assinatura da maioria 
dos integrantes da legenda. Outros partidos 
deverão decidir até hoje (2) quem serão seus 

líderes durante o ano. É função de um líder 
unifi car o discurso partidário ou do bloco, mas 
suas atribuições vão muito além, envolvendo 
a articulação política e diversos aspectos do 
trabalho legislativo. 

A pauta de votações do Plenário, por exem-
plo, tradicionalmente é defi nida pelo colégio 
de líderes. Nas deliberações, o líder orienta sua 
bancada quanto ao voto. Nas sessões plenárias, 
o líder também fala por sua bancada, cabendo 
a ele os pedidos de destaque, de dispensa de 
discussão de matérias em pauta e de adiamento 
da votação de um projeto (Ag.Senado).

No Senado, partidos começam a 
defi nir suas lideranças

Rio - O deputado estadual Jorge Picciani 
(PMDB) foi reeleito presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
ontem (1), no primeiro dia de atividade na Casa 
neste ano. Ele conduzirá a votação das medidas 
previstas no programa de recuperação fi scal 
fi rmado com o governo federal. 

Picciani foi eleito com 64 votos favoráveis 
à sua recondução. Cinco deputados votaram 
contra e um não votou por estar de licença. 
Aos adversários do PSOL, Picciani afi rmou que 
"é balela, infantilidade, dizer que a União trata 
o Rio como o FMI". Em sua opinião, "o pacote 
(apresentado pelo governador Luiz Fernando 
Pezão no ano passado) não tinha ideias. Não 
tinha princípio, meio e fi m. O que o governo 

federal oferece é o alongamento da dívida. O 
que vamos tratar aqui é daqueles que querem 
recuperar o Estado". 

Enquanto Picciani discursava e agradecia os 
votos pela sua reeleição, do lado de fora da Alerj, 
servidores públicos protestavam e o barulho de 
bombas era ouvido no plenário da Casa Sobre 
as manifestações, o presidente da Casa disse 
sempre ter respeitado os direitos dos servidos, 
mas que não vai tolerar "ameaças físicas ao 
parlamento". Como deputado, antecipou o seu 
voto favorável à aprovação de todo o plano de 
recuperação fi scal fi rmado com o governo fede-
ral, mas complementou que precisará dialogar 
com os demais parlamentares para garantir que 
passe na Assembleia (AE).

Jorge Picciani é reeleito na 
Assembleia do Estado do Rio



Antes de começarmos, 

vale estabelecer uma 

defi nição simples para 

a palavra ‘Poder’

Dentro de nosso con-
texto de Relaciona-
mento entre Empresa 

e Clientes, diria que poder é 
a capacidade de agir livre-
mente e com consciência. 
A habilidade de estabelecer 
um destino, e ter a liberdade 
de poder chegar até ele. A 
palavra ‘poder’, nos leva até 
a profundidade da fi losofi a e 
da sociologia, mas para o con-
texto de nosso texto, fi quemos 
por aqui. Para um cliente ‘po-
der’, eventualmente signifi ca 
a livre escolha entre marcas 
e produtos, o chamado ‘poder 
de escolha’. 

Dentro disso, quanto maior 
o tamanho de uma determi-
nada empresa - ou de poucas 
empresas dentro de um mer-
cado - menor este ‘poder’ vai 
fi cando. Esta diminuição no 
poder do cliente me parece 
um refl exo natural do gigan-
tismo das corporações. Em 
contrapartida, ‘poder’ pode 
significar também acesso 
ao conhecimento sobre o 
impacto que o consumo de 
determinado produto ou 
serviço pode gerar para o 
cliente, para sua família, sua 
cidade e eventualmente para 
o planeta. 

Afi nal, se um produto faz 
mal ao cliente, e a empresa 
que lhe fornece sabe disto, 
o poder sobre este impacto 
está na mão de quem? Para 
uma empresa ‘poder’, isso re-
mete à liberdade de atuar em 
determinada região ou junto 
a determinado público, a ca-
pacidade de escolher produzir 
um determinado produto ou 
serviço e oferece-lo ao mer-
cado da forma mais próxima 
do desejo inicial da empresa. 
Dentro do que coloquei até 
agora, ‘poder’ tem uma forte 
ligação com liberdade. Liber-
dade de escolher e agir. Por 
outro lado, o ‘poder’ pode se 
tornar um vilão. Se pegarmos, 
por exemplo, alguns elemen-
tos como dinheiro, terras e 
imóveis ou mesmo informação 
e atribuirmos algum valor para 
eles, o acúmulo de qualquer 
um, ou da combinação destes 
elementos, pode se transfor-
mar em valor.

Se uma quantidade rele-
vante de pessoas acreditar 
que qualquer um destes ele-
mentos realmente tem valor, 
então como consequência, o 
acumulo de qualquer um ou 
a combinação deles, pode ser 
uma ferramenta de ‘poder’.

Mas como? Veja, por exem-
plo, aquela famosa frase de 
que “Informação é Poder”. 
Usando a referência anterior 
que coloquei para o caso 
dos clientes, quanto maior o 
conhecimento que o cliente 
tem sobre um determinado 
produto ou serviço, maior a 
liberdade de escolha.

Imagine por um instante 
que você não tenha absolu-
tamente nenhum conheci-
mento sobre a produção de 
alimentos. Alguém pode lhe 
dizer que isto é algo muito 
complicado. Que você preci-
sará no mínimo X hectares de 
terra para plantar. Que terá 
de construir um sistema de 
irrigação, um sistema de pro-
dução de sementes e mais um 

milhão de complicações. Em 
contrapartida uma segunda 
pessoa pode lhe dizer que 
é possível ser responsável 
pela própria produção de ali-
mentos, mas para isto, você 
terá de morar em uma área 
rural, mudar seu estilo de 
vida e estabelecer relações 
próximas com os produtores 
locais.

Embora as duas possam 
eventualmente estejam lhe 
dizendo a verdade, a infor-
mação pode estar incompleta. 
Pode haver ainda mais uma 
possibilidade, onde uma 
terceira pessoa compartilha 
o fato de que produzir todos 
os alimentos que você pre-
cisa individualmente é algo 
complexo e trabalhoso, mas 
ao mesmo tempo que você 
poderia ter uma pequena 
horta ou produção pessoal 
para determinados tipos de 
alimentos ou ervas. Ao mesmo 
tempo, esta pessoa pode lhe 
dizer que, embora desafi ador, 
se você conseguir reunir um 
grupo até reduzido de mora-
dores da sua região e abrir 
uma horta comunitária (feita 
eventualmente no quintal de 
alguma casa ou prédio) pode 
resolver parte da questão.

Embora o exemplo possa 
ser desafi ador, um número 
crescente de empresas vem 
compreendendo que a ver-
dadeira realização é fazer o 
cliente feliz. E para isto, é 
preciso oferecer liberdade 
ao cliente através do conhe-
cimento.

Conhecimento na relação 
empresa-cliente signifi ca que 
a empresa compartilha o má-
ximo possível o seu modelo de 
negócios, produção e entrega 
de produtos e serviços. A em-
presa consciente deste rela-
cionamento busca transmitir 
para o cliente o conhecimento 
sobre o produto e serviço que 
o cliente irá consumir. Qual 
o impacto foi gerado até que 
aquele produto ou serviço 
chegasse até a mão do cliente, 
além do impacto que o con-
sumo daquele produto pode 
ter para o cliente.

Isto não signifi ca em abso-
luto que uma empresa neste 
patamar seja perfeita. Ela 
compreende sua imperfeição, 
suas habilidades e fraquezas 
e compartilha isto com o 
cliente. Compreenda bem, 
eu não falo sobre inocência. 
Se uma empresa que ofereça 
café aos seus clientes sabe do 
impacto que isto gera ao meio 
ambiente, ela busca formas 
alternativas de minimizar 
este impacto e compartilha 
a informação de que “até 
este momento conseguimos 
oferecer 70% de um produto 
de origem rastreada. Estamos 
trabalhando para aumentar 
este número a cada dia, mas 
por ora, conseguimos chegar 
até aqui”.

Um número silenciosamen-
te impressionante e crescente 
de pessoas tem buscado co-
nhecimento e auto empode-
ramento através da internet. 
As empresas que fi carem de 
fora desta compreensão e 
movimento, serão engolidas 
pelo ‘poder de escolha’ do 
cliente.

(*) - É CEO da youDb, blogueiro da 
Exame.com, autor do livro ‘Além 

do Lucro – Tocando o invisível no  
Relacionamento Empresa-Cliente’; 

e co-autor do livro ‘Mind The Gap 
– Porque o Relacionamento com 

Clientes  vem antes do Marketing’.

Dando Poder
ao Cliente

Leonardo Barci (*)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua agência 
de confi ança,
ou ligue para

3106-4171
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Qua, 01/fev/17 - 09hQua, 01/fev/17 - 09hQua, 01/fev/17 - 09hQua, 01/fev/17 - 09hQua, 01/fev/17 - 09h
Móveis, Inf. e Eletros

Estações de Trabalho,
Cadeiras, Notebooks,
Computadores, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 0606060606/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1111111111hhhhh
Móveis, Utensílios e Eletros

Armários, Cadeiras,
Cama/Mesa/Banho,

Colchões, Cortinas, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 0606060606/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1313131313hhhhh
Móveis, Utensílios e Eletros

Sofás, Mesas, Armários,
Chaise, Aparadores,
Racks, Painéis, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 0606060606/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1616161616hhhhh
Industrial

Balcões e Divisórias em
MDF

Qua, 08/fev/17 - 09hQua, 08/fev/17 - 09hQua, 08/fev/17 - 09hQua, 08/fev/17 - 09hQua, 08/fev/17 - 09h
Informática, Móveis e Eletros

Cadeiras, Toners,
Cilindros, Notebooks,
CPUs, Monitores, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 0909090909/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1111111111hhhhh
Eletroeletrônicos e Utens.

Climatizadores,
Depuradores,

Aquecedores, Etc

SeSeSeSeSexxxxx, , , , , 1010101010/////fevfevfevfevfev/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 133333hhhhh
Desativação de Escritório

Estações de Trabalho,
Cadeiras, Frigobares,

Gaveteiros, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 1313131313/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Eletros, Inf. e Telefonia

Ipod Apple, Sofás,
Estações de Trabalho,

Armários, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 1515151515/////fevfevfevfevfev/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 133333hhhhh
Industrial e Informática

Torres de Iluminação,
Impressoras, Notebooks,
Desktops, Switches, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, , , , , 1616161616/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Utensílios e Eletros

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras,

Cama/Mesa/Banho, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 2020202020/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1515151515hhhhh
Eletrônicos e Informática

Servidores, Impressoras,
Eletrificadores,

Trituradores, Coletores, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 2222222222/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1111111111hhhhh
Mat. e Equip. de Construção

Cerâmicas Portobello,
Transformadores, Quadros

Elétricos, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 2222222222/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1212121212hhhhh
Mat. e Equip. de Construção

Escoras Metálicas,
Dutos, Telas de Nylon, Etc

QuaQuaQuaQuaQua, , , , , 2222222222/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1616161616hhhhh
Ativos Corporativos

Mesas, Impressoras,
Monitores, CPUs,

Celulares, Etc

Comissão do Leiloeiro
O arrematante pagará

ao leiloeiro
 5% sobre  o valor da

arrematação.

Engepack Embalagens São Paulo S/A
CNPJ n° 59.791.962/0001-59 - NIRE n° 3.530.032.810-8

Certidão de Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Engepack Embalagens São Paulo 
S.A. (“Companhia”), realizada em 09 de janeiro de 2017, lavrada em forma de sumário:

1. Data, hora e local da reunião: No dia 09 de janeiro de 2017, às 08:00 horas, na sede da
Companhia, localizada na Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, n° 4.389, R2, Jardim Santa
Rosa, Quadra GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, Jundiaí - São Paulo, CEP 13.213-086. 2. Convo-
cação e Presenças: Edital de Convocação dispensado, em conformidade com o quanto disposto 
no § 4° do Artigo 124 da Lei. 6.404/76. Presente, também, o Sr. Ivo Cesar dos Santos de Saldanha,
Diretor da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Rui Flávio Alves Barreto. Secretária: Renata Carva-
lho Leão Barretto. 4. Ordem do Dia: (i) Aprovação da prestação de garantias pela Companhia; 
(ii) O que ocorrer. 5. Deliberações: Instalada a presente Assembleia, a matéria constante da 
Ordem do Dia foi posta em discussão e votação, tendo sido tomada a seguinte deliberação, à 
unanimidade: (i) Aprovada a prestação, pela Companhia, de garantias em favor das suas contro-
ladas e controladoras, diretas e indiretas, para operações que vierem a ser realizadas ao longo 
do ano de 2017, desde que relacionadas à consecução do objeto social de tais sociedades. 6.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata de Assembleia Geral Ex-
traordinária, que foi aprovada pelos acionistas presentes, autorizando-se a Secretária a extrair as 
certidões necessárias. 7. Assinaturas: Rui Flavio Alves Barreto - Presidente; Renata Carvalho
Leão Barretto - Secretária; Acionistas: Engepack Embalagens da Amazônia Ltda. representada 
por seus diretores, Srs. Ivo Cesar dos Santos de Saldanha e Rui Flávio Alves Barreto e Engepack 
Embalagens S.A., representada por seus diretores, Srs. Lucio José Santos Junior e Rui Flávio 
Alves Barreto. Confere com o original lavrado em livro próprio. Jundiaí - SP, 09 de janeiro de 
2017. Renata Carvalho Leão Barretto - Secretária. JUCESP sob o n° 50.576/17-3 em 31.01.2017

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SUPRIMIR AS HORAS EXTRAS
Empresa com funcionários registrados com menos de 1 ano, pode supri-
mir as horas extras? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE RECEBE PENSÃO POR MORTE, AO SER DEMITIDO 
DA EMPRESA, TEM O DIREITO AO SEGURO-DESEMPREGO?

Informamos que é vedado o recebimento conjunto do seguro-desem-
prego com qualquer benefício de prestação continuada da previdência 
social, exceto pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, 
auxílio suplementar ou abono de permanência em serviço. Desta forma, 
quem recebe pensão por morte pode receber o seguro-desemprego. 
Base Legal – Decreto nº3.048/99, art.167, §2º.

FALECIMENTO DE ASCENDENTES E DESCENDENTES
O funcionário poderá deixar de comparecer na empresa por ocasião 
de falecimento de ascendente e descendente, quais as pessoas que 
se enquadram nessa condição? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADO PODE REQUERER SEGURO-DESEMPREGO
Funcionário aposentado foi dispensado do serviço com aviso inde-
nizado. Pode requer o seguro-desemprego? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONCEDER FÉRIAS DE 20 DIAS, COM ABONO PECU-
NIÁRIO DE 10 DIAS, PARA FUNCIONÁRIA COM MAIS DE 60 ANOS?

Não há nenhuma restrição legal para conceder o abono pecuniário a um 
empregado que tenha mais de 50 anos, a restrição prevista ocorre apenas 
para o fracionamento das férias, o que não é o caso, conforme prescreve 
o artigo 134, § 2º da CLT, sendo que o abono não equivale a fracionar as 
férias de um empregado, apenas seria a compra de alguns dias do período.

HORÁRIO DO MÉDICO DO TRABALHO
Qual a condição do regime de horário do médico do trabalho, deverá 
registrar o ponto? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Cinpal Companhia
Industrial de Peças para Automóveis

CNPJ/MF 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.092
Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 30/11/2016

Data: 30/11/2016; Horário: 16:30 horas; Local: Sede social da Cinpal Companhia Industrial de Peças
para Automóveis na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.656.192/0001-88 e na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob o NIRE sob o nº 35.300.039.092, em sessão de 04/03/1991; Publicações:) Convocação –
Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do § 4º do artigo 124 da
Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo Mammana, secretariada por mim
Antonio Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social; Ordem do dia e
deliberações: a) Autorização de venda da totalidade da participação acionária desta sociedade na Cinpal
Argentina S/A com planta industrial na cidade de Tandil na República da Argentina e sede social na
Avenida Córdoba nº 612, 5º piso, Oficina A, na cidade de Buenos Aires, na República da Argentina: Foi
submetido à apreciação dos Senhores Acionistas a proposta da empresa Rio dos Poços Participações e
Serviços Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Rua Pedro Fila nº 210, Bairro Thomaz
Coelho - Araucária - PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.355.340/0001-74 pelo valor de R$ 5.100.000,00
(cinco milhões e cem mil reais) com prazo de pagamento até o final do ano de 2017, podendo ser
prorrogado a critério da diretoria executiva desta sociedade. Discutida e analisada exaustivamente a
proposta apresentada foi deliberado por unanimidade pela realização da venda no preço e condições
mencionadas, ficando, desde logo a diretoria executiva desta sociedade autorizada a assinar o contrato de
venda e compra em todos os seus detalhes, ficando assim observado o disposto no inciso artigo 14º,
parágrafo primeiro, alínea “ii”, dos Estatutos sociedade aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 30/04/2008, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 162.014/08-9, em
sessão de 21/05/2008. (b) Outros Assuntos de Interesse da Sociedade: Não havendo outros assuntos a
serem objeto de deliberação o Sr. Presidente concedeu o tempo necessário à lavratura da presente ata que,
na reabertura, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Taboão da Serra, 30 de novembro de
2016. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana – Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões – Secretário da
mesa, Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini – p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Hargrove Investments LLC –
p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini – p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver
Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana, Zeaf Participações e Empreendimentos
Ltda. – Vitor Luiz Taddeo Mammana – Sócio Administrador. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 30 de novembro de 2016. Vitor Luiz Taddeo Mammana -
Presidente da mesa; Antonio Afonso Simões - Secretário da mesa. JUCESP nº 547.897/16-9 em
21.12.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

A inteligência artificial 
(IA), conhecida como Li-
bratus, conseguiu derrotar 
pela primeira vez na história 
os melhores jogadores de 
poker do mundo.   Criado por 
um grupo de pesquisadores 
norte-americanos da Uni-
versidade Carnegie Mellon, 
o Libratus venceu quatro 
profi ssionais, Jason Les, Dong 
Kyu Kim, Daniel McAulay e 
Jimmy Chou. 

A disputa aconteceu duran-
te uma maratona de 20 dias 
no torneio “Texas Holdem 
sem limites”, no Cassino Ri-
vers, nos Estados Unidos. A 
inteligência foi desenvolvida 
justamente para ser capaz 
de interpretar novas situa-
ções e criar estratégias para 
sair delas. Um jogo de poker 
envolve diversas situações 
inesperadas, além do blefe, 

com isso o sistema consegue 
funcionar quando a informa-
ção é imperfeita ou incerta, 
e quando não há dados su-
fi ciente para chegar a uma 
conclusão defi nida.

“Essa é a primeira vez que 
uma IA foi capaz de vencer 
os melhores humanos em 
Texas Holdem. Em termos 
gerais, isso mostra que a ha-
bilidade da IA de raciocínio 
estratégico sob informações 
imperfeitas ultrapassou a dos 
melhores humanos”, afi rmou 
Tuomas Sandholm, um dos 
professores responsáveis 
pela pesquisa. O sistema 
não serve apenas para jogar 
poker, mas também pode ser 
reprogramado para ser usado 
em outras áreas como estra-
tégias de segurança militar e 
planejamento de tratamentos 
médicos (ANSA).

É o que começam a mostrar 
os resultados de vários 
estudos feitos pela Nasa 

com os dois irmãos para testar 
os efeitos de estadias prolonga-
das no Espaço. Kelly, e o russo 
Mikhail Kornienko, fi zeram a 
mais longa expedição de as-
tronautas na Estação Espacial 
Internacional (ISS) ao fi carem 
340 dias no Espaço. 

Os dois retornaram à Terra no 
dia 2 de março de 2016. Uma 
das primeiras diferenças entre 
os dois foi notado logo no dia 
seguinte: Scott tinha cinco cen-
tímetros a mais que Mark após a 
estadia na ISS. As análises, que 
foram apresentadas no Texas e 
publicadas pela revista especia-
lizada “Nature”, foram lideradas 
pelo geneticista Christopher 
Mason, da Cornell University 
de Nova York, e fazem parte do 
Programa para a Investigação 
Humana da Nasa. “Os dados 
são tão frescos que alguns deles 
acabaram de sair das máquinas 

Após um ano de missão, ‘gêmeos 
da Nasa’ deixam de ser iguais

Quase um ano após o astronauta norte-americano Scott Kelly retornar à Terra, ele e seu irmão gêmeo 
“idêntico”, Mark Kelly, não são mais iguais

o resultado de consumir os 
alimentos especiais e dormir 
com a falta de gravidade.

Uma das mudanças que mais 
chamou a atenção até agora foi a 
alteração no tamanho dos “telô-
meros”, as estruturas que fi cam 
no fi m dos cromossomos. Após 
a viagem, Scott mostrou esses 
telômeros maiores que Mark, 
que também é ex-astronauta, 
em um sinal de pouco “enve-
lhecimento”. As estruturas 
protegem os cromossomos 
humanos da deterioração e 
vão encurtando com o passar 
dos anos.

Entre os motivos para acon-
tecer esse fenômeno, está 
a possibilidade do corpo do 
ex-astronauta de ter “feito um 
exercício e reduzir a ingestão 
de calorias” necessárias du-
rante a missão. No entanto, os 
especialistas perceberam que 
eles voltaram a fi car menores 
durante o tempo que ele está 
na Terra (ANSA).

para o sequenciamento”, disse 
Mason na coletiva. 

Agora, o desafi o é compre-
ender qual foram as mudanças 
causadas pela ausência de 
gravidade e quais as variações 
naturais do corpo. Os primei-
ros dados mostram que as 

mudanças nos genes de Scott 
são similares ao que ocorre na 
Terra quando uma pessoa está 
sob situação de estresse, como 
quando se modifi ca uma dieta 
ou o sono. Mas, as variações 
do ex-astronauta são mais 
“amplifi cadas” e poderiam ser 

O desafi o é compreender qual foram as mudanças causadas pela 

ausência de gravidade e quais as variações naturais do corpo
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2ª Vara Cível – Regional Ipiranga. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1005251-64.2014.8.26.0010/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - 
Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) PAULA KOVAC BRANDÃO, Rua Coronel Diogo, 1160, Jardim Gloria - CEP 01545-001, 
São Paulo-SP, CPF 228.442.858-48, RG 43.593.578-1, Casada, Brasileiro, que lhe foi proposta uma 
ação monitória em fase de Cumprimento de Sentença por parte de VSTP EDUCAÇÃO LTDA. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, 
para que, no PRAZO de 15 (quinze) dias úteis, após o prazo de 20 dias do edital, pague a quantia 
fixada em sentença disponibilizada na internet, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito, honorários advocatícios de 10% e, a requerimento do credor, expedição de 
mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Nos termos 
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de novembro de 2016. 

2ª Vara Cível - Regional Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0019538-07.2013.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maurício Rodrigues de Souza Carvalho, CPF 130.019.938-55, RG 19669651-
3, nascido em 22/07/1970, Casado, Brasileiro, natural de São Paulo-SP, Autônomo, pai Newton Motta de 
Souza Carvalho, mãe Lucy dos Santos Rodrigues, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de VSTP Educação Ltda, alegando em síntese: para a cobrança de R$ 10.774,47 
(julho/2013), oriundos dos cheques nºs SY-000855, 000842, 000856, 000843, 000844, 000846, sacados 
contra o Banco Itaú ag. 4088 e devolvidos por insuficiência de fundos. Encontrando-se o executado em 
lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito 
atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante 
seja feito em 6 (seis) parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias 
acima, sob pena de penhora de tantos quantos bens bastem para garantia da execução. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª Vara Cível - Regional Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0046377-72.2013.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, 
Comarca de São Paulo, Dr. Fabrício Stendard, na forma da lei, etc... FAZ SABER a Aparecida Achilles 
de Araujo, CPF. 151.349.188-13, Raimundo Bispo de Almeida, CPF. 920.095.498-72 e s/m Veronice 
Oliveira de Almeida, CPF. 920.095.498-22, que Conselho Greco Católico Melkita de São Paulo, 
CNPJ. 48.067.094/0002-23 ajuizou-lhes uma ação de ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c 
Cobrança, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 7.980,00 (Junho/2013), a ser 
atualizado até a data do efetivo pagamento oriundos dos aluguéis e demais encargos vencidos e os que 
se vencerem, do imóvel localizado na Rua Nicolau Barreto, 515 Vila Cordeiro, nesta Capital. Encontrando-
se os requeridos em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, PURGUEM a MORA ou CONTESTEM o feito, sob pena de 
presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Não sendo contestada a ação, os réus serão 
considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao 
feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
PROCESSO Nº 1021255-32.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leonardo Aigner Ribeiro, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a Janna Valente Chimeli, CPF/MF. 016.349.297-21, RG. 08.582.352-4, 
Casada, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Divórcio Litigioso por parte de A. B. C. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado 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. - 
ADV: CLAYTON TORRES DE OLIVEIRA (OAB 217134/SP) 

9ª Vara Cível – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1023129- 92.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Atualiza 
Consultoria Empresarial S/S Ltda -me, Rua Alvin Borges da Silva, 345, apto 202, Jardim Camburi - CEP 
29090-300, Vitoria-ES, CNPJ 02.815.568/0001-96, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de Sorana Comercial e Importadora Ltda., objetivando seja a mesma julgada 
procedente com a condenação da ré, para que efetue a transferência para seu nome, do veículo JEEP 
CHEROCKEE SPORT TD, ano/ modelo 2000, placa KMY-3528, conforme NF de saída nº 119564, sob 
pena de multa diária, bem como, a condenação da ré ao pagamento de todos os débitos relativos ao 
veículo desde 19/04/2005, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 
Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de agosto de 2016. 
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Divulgação

Países importantes dos cinco continentes irão às urnas 
neste ano, com destaque para a Europa. Até outubro, 
pelo menos quatro Estados-membros da União Eu-

ropeia escolherão novos líderes, sendo que em todos eles 
deve se confi rmar a tendência de crescimento das forças 
eurocéticas.

A maior parte das atenções estará voltada para a França, 
país fundador da UE e cujo debate eleitoral é dominado por 
um tom populista que reveste seus principais candidatos. 
Da direita à esquerda, a disputa é concentrada em torno 
da ultranacionalista Marine Le Pen (Frente Nacional), do 
ex-premier conservador François Fillon (Os Republica-
nos), do ex-ministro de Economia Emmanuel Macron (Em 
movimento!), do ex-ministro da Educação Benoît Hamon 
(Partido Socialista) e do eurodeputado Jean-Luc Mélenchon 
(França Insubmissa).

Enquanto os dois primeiros disputam o eleitorado con-
servador e os dois últimos dividem o campo da esquerda, 
o do meio tenta se colocar como uma terceira via liberal 
e centrista. Líder nas pesquisas para o primeiro turno, 
marcado para 23 de abril, Le Pen forçou seus adversários 
a fl ertarem com o populismo, enquanto tenta emplacar sua 
plataforma anti-euro e anti-imigração em um país desen-
cantado pela crise econômica e assustado por recorrentes 
atentados terroristas.

Hamon, por exemplo, propõe a criação de uma renda 
básica de cidadania para todos os franceses, e Macron já 
foi chamado de "Beppe Grillo vestido de Giorgio Armani", 
em comparação ao líder antissistema italiano que diz não 
ser "nem de esquerda, nem de direita". "A França é o país 
que organiza a própria UE e é quem mais tem possibilidade 
de se radicalizar por causa dos atentados, do grande fl uxo 
de comunidades islâmicas. Há na França um crescimento 
do sentimento eurocético", diz Marcus Vinicius de Freitas, 
professor visitante da Blavatnik School of Government, da 
Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Outro país fundador da UE a ir às urnas em 2017 será 
a Holanda, onde o Partido para a Liberdade, do líder de 

Confi ra as 
eleições que 
podem mudar o 
mundo em 2017
Ainda sob o efeito da "Brexit" e da chegada de Donald 
Trump à Casa Branca, o mundo terá um movimentado 
calendário eleitoral em 2017, com pleitos que podem 
abalar ainda mais os já frágeis pilares
da estabilidade global

Na Europa, a maior parte das atenções estará voltada para a França, onde a disputa 
é concentrada em torno da ultranacionalista Marine Le Pen.

extrema-direita e eurocético Geert Wilders, aparece na 
frente nas pesquisas para as eleições de 15 de março.

Embora pequena, a Holanda tem um grande peso simbó-
lico, já que ajudou a levantar o bloco e sediou a assinatura 
do acordo que o criou ofi cialmente, o Tratado de Maastricht, 
fi rmado em fevereiro de 1992. "Houve uma transformação 
na Holanda, que era historicamente um país pró-Europa. O 
surgimento de um partido tão virulentamente anti-europeu, 
ao menos na retórica, representa uma mudança profunda", 
explica o professor Kai Lehmann, do Instituto de Relações 
Internacionais da USP.

Para o especialista, o caso holandês é semelhante ao da 
Itália, que sempre foi europeísta e hoje vê a ascensão do 
eurocético Movimento 5 Estrelas (M5S), liderado por Beppe 
Grillo. O partido defende a realização de um plebiscito para 
tirar o país do euro e entrará como forte candidato à vitó-

ria caso o presidente Sergio 
Mattarella decida antecipar 
as eleições para 2017.

Também cercada pelo sen-
timento de descrença em re-
lação a Bruxelas, a chanceler 
da Alemanha, Angela Merkel, 
tentará, no mês de setem-
bro, conquistar seu quarto 
mandato consecutivo. Prag-
mática, a nação mais rica da 
UE deve reconduzir Merkel, 
líder da conservadora União 
Democrata-Cristã (CDU), 
ao governo, em uma grande 
coalizão com o Partido So-
cial Democrata (SPD), mas 
as pesquisas apontam uma 
queda vertiginosa das duas 
siglas em relação a quatro 
anos atrás.

Em 2013, a chanceler foi reeleita com 41,5% dos votos, 
enquanto o SPD obteve 25,7%, porém o cenário atual 
revela as duas legendas com 32% e 21% da preferência, 
respectivamente. O responsável por roubar esses votos é 
o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha 
(AfD), de Frauke Petry, que deve despontar como a terceira 
força do Parlamento. "Merkel é a grande favorita, mas seria 
uma enorme surpresa se repetisse o resultado de quatro 
anos atrás. A CDU não sofre ameaça de não ser o maior 
partido, mas, obviamente, se perder 10 pontos em relação 
a 2013, Merkel entrará enfraquecida como chanceler", 
ressalta Lehmann.

A quarta nação da UE a realizar eleições em 2017 será a 
República Tcheca, em outubro, quando a legenda populista 
"Sim" pode desbancar o Partido Social Democrata (CSSD). 
Contudo, assim como Hungria e Polônia, o país já tem essa 
tendência consolidada, e o resultado do pleito não deve 
provocar grandes mudanças no cenário europeu. Essas 
eleições ocorrerão em meio às negociações para a saída 
do Reino Unido da União Europeia, que podem se revelar 
mais ou menos litigiosas, e sob o impacto dos primeiros 
meses de Trump na Casa Branca, o maior símbolo do avanço 
populista no planeta.

"Eu não acredito que 
Trump possa dar esse impul-
so, mas sua vitória transmite 
ao eleitor a confi ança de que 
existe um modelo alternati-
vo. E esses partidos estão 
tentando dizer que são a 
alternativa", ressalta Marcus 
Vinicius de Freitas. Já para 
Kai Lehmann, o poder de 
infl uência do republicano de-
penderá de seu desempenho 
como presidente.

América Latina
No subcontinente latino-

americano, as atenções 
estarão voltadas para Chile, 
Equador e Honduras, cujas 
eleições podem servir de 
preparação para 2018, quan-
do alguns dos países mais 
emblemáticos da região, 

como Brasil, Colômbia, Venezuela, Cuba e México, irão 
às urnas. "Se comparado com 2018, 2017 será bastante 
tranquilo", diz o coordenador do Instituto de Estudos 
Econômicos e Internacionais da Unesp, Luis Fernando 
Ayerbe.

Nos últimos anos, viu-se um crescimento do conserva-
dorismo na América Latina e a derrocada de governos 
progressistas, em um processo que ocorreu com mais 
força em Brasil, Argentina e Venezuela. 

No Equador, o presidente Rafael Correa flertou com a 
possibilidade de mudar a Constituição para tentar seu 
quarto mandato seguido, mas acabou desistindo. Ainda 
assim, o candidato da situação, o ex-vice-presidente Le-
nín Moreno, lidera as pesquisas de intenção de voto para 
o pleito de 19 de fevereiro. No mesmo dia, os cidadãos 
também participarão de um referendo para decidir se 
candidatos a cargos públicos podem ter empresas ou 
contas em paraísos fiscais.

Se a medida foi aprovada, o maior prejudicado será o 
banqueiro e ex-ministro Guillermo Lasso, vice-líder nas 
sondagens. "O único problema para o governo é que, se 
houver segundo turno [que seria em 2 de abril], pode 
ser que a Aliança País [movimento de Correa e Moreno] 
não consiga a reeleição", acrescenta Ayerbe. Contudo, 

mesmo que confirme sua vitória, Moreno deverá lidar 
com um contexto mais complicado que o enfrentado por 
Correa, já que o Equador também sofre com a queda 
nos preços do petróleo.

Por sua vez, o Chile tem experimentado uma tranquila 
alternância de poder nos últimos anos, e a presidente 
Michelle Bachelet possui baixos índices de aprovação. 
No entanto, os candidatos ainda não foram definidos, e 
o cenário permanece incerto - as eleições no país serão 
apenas em 19 de novembro.

Em Honduras, o pleito também será em novembro, e 
os postulantes serão definidos em eleições primárias no 
próximo mês de março. Na lista de possíveis candidatos, 
figuram o atual presidente Juan Orlando Hernández e 
Xiomara Castro, esposa do ex-presidente Manuel Zelaya, 
deposto em 2009.

Ásia, África e Oceania
Eleições importantes também acontecerão no Irã, em 

19 de maio de 2017, quando o moderado Hassan Rohani  
tentará renovar seu mandato de presidente e revestir 
com o apoio popular o acordo nuclear assinado com as 
potências mundiais. Na Coreia do Sul, as eleições defi nirão 
o substituto da atual mandatária, Park Geun-hye, que foi 
afastada em um processo de impeachment por tráfi co de 
infl uência e pode ser deposta defi nitivamente pela Corte 
Constitucional.

Se isso ocorrer, o país escolherá um novo líder em até 
60 dias. Caso Geun-hye escape da cassação, as eleições 
devem ocorrer até 20 de dezembro, já que ela está em seu 
último ano de mandato. Na Oceania, a principal votação 
será na Nova Zelândia, em 23 de setembro. O país trocou 
de primeiro-ministro recentemente devido à inesperada 
renúncia de John Key, substituído pelo aliado Bill English, 
que é favorito para seguir no poder (ANSA).

A chanceler Angela Merkel, tentará, no mês de setembro,
conquistar seu quarto mandato consecutivo.

Eleições importantes também acontecerão no Irã, em 
19 de maio de 2017, quando o moderado Hassan 
Rohani tentará renovar seu mandato de presidente 

e revestir com o apoio popular o acordo nuclear 
assinado com as potências mundiais.

A presidente chilena, Michelle Bachelet, considera que o processo eleitoral
que acontecerá em novembro e decidirá o seu sucessor para

o Palácio de La Moneda está “em aberto”.



Oito dicas para lidar com 
a dispersão de redes

De acordo com o 

Relatório de tendências 

de TI da SolarWinds 

de 2016, quase todos 

os profi ssionais de TI 

brasileiros pesquisados 

(98%) disseram que 

adotar tecnologias de 

nuvem é importante 

para o sucesso comercial 

de longo prazo de suas 

organizações, embora 

64% afi rmem que é 

improvável que toda 

a infraestrutura de 

suas organizações seja 

migrada para a nuvem

Dessa forma, a TI híbrida 
(em que alguns aplica-
tivos e infraestruturas 

permanecem no local, enquan-
to outros fazem a transição 
para a nuvem) é a realidade 
do futuro. Isso levou a um novo 
fenômeno no gerenciamento 
da TI: a dispersão de redes. 

A dispersão de redes ocorre 
quando o número de redes 
de que uma organização de-
pende – não apenas as de sua 
propriedade, mas também as 
de propriedade de provedores 
de nuvem e de software como 
serviço (SaaS) – aumenta 
potencialmente de forma não 
supervisionada, à medida que 
mais da infraestrutura é movi-
do para a nuvem e unidades de 
negócios implementam mais 
aplicativos de SaaS.

O pior efeito possível da dis-
persão de rede é não ser capaz 
de visualizar nem controlar os 
aplicativos baseados em nuvem 
(bem como as redes que dão 
suporte a eles) e, ainda assim, 
ser responsável pelo desempe-
nho geral. Embora os fornece-
dores de WAN, nuvem e SaaS 
jamais transfi ram a autoridade 
no sentido de proporcionar a 
terceiros o controle de suas 
redes, apresentamos aqui oito 
dicas para combater os efeitos 
da dispersão de redes:

1. Reconheça que a nuvem e 
a TI híbrida são a nova realida-
de e que a dispersão de redes já 
pode representar um problema 
na organização. Lembre-se: ad-
mitir que um problema existe é 
sempre o primeiro passo para 
corrigi-lo.

2. Pesquise quais fornece-
dores de nuvem e aplicativos 
de SaaS estão sendo utilizados 
pela organização e como. Isso 
é algo difícil de pôr em práti-
ca e pode envolver o contato 
com diversos departamentos 
e grupos de interesse.

3. Determine quais requi-
sitos de desempenho são 
exigidos desses fornecedores 
de nuvem e de SaaS e se eles 
estão cumprindo esses requi-
sitos. Aviso: isso pode exigir a 
análise de SLAs.

4. Reconheça abertamente 

que os profissionais de TI 
internos são responsáveis por 
garantir o bom desempenho 
não apenas das redes que 
possuem, mas também das 
que são essenciais para os 
fornecedores de nuvem e de 
SaaS da organização.

5. Faça um levantamento do 
nível de confi ança nos forne-
cedores de nuvem e SaaS e do 
modelo de confi ança que está 
sendo empregado com eles 
na resolução de problemas: 
nenhuma confi ança, confi ança 
cautelosa ou confi ança cega.

6. Embora não seja possí-
vel contar com a autoridade 
prática sobre as redes dos 
fornecedores de nuvem e de 
SaaS, é possível obter a melhor 
alternativa, ou seja, visibili-
dade. Obtenha visibilidade 
de suas redes a partir de fora 
pelo uso de uma ferramenta de 
monitoramento do caminho de 
rede que mostra visualmente 
uma análise de cada salto dos 
caminhos críticos e dispositi-
vos ao longo de todo o caminho 
de entrega da rede – local, na 
nuvem e em ambientes de TI 
híbrida.

7. Independentemente do 
nível de confi ança nos forne-
cedores de nuvem e de SaaS, 
use essa visibilidade para 
explorar as camadas de suas 
redes e ver dispositivos, latên-
cias e mudanças de rota a fi m 
de identifi car problemas com 
precisão. Isso proporciona uma 
nova abordagem à verdade 
no relacionamento com eles. 
As conversas com centrais de 
ajuda podem passar de, “Talvez 
haja um problema do seu lado”, 
seguido da resposta, “Não, 
tudo parece estar em ordem 
por aqui”, para “Vejo que o dis-
positivo XYZ da sua rede está 
causando o congestionamento. 
Pode dar uma olhada? Talvez 
seja preciso reiniciá-lo.”

8. Antes de migrar mais in-
fraestruturas para a nuvem ou 
confi ar em outros aplicativos 
de SaaS, avalie atentamente a 
necessidade, as vantagens e o 
ROI realista em comparação 
com os riscos de introduzir 
mais redes e infraestruturas 
que estejam fora do controle 
do departamento de TI, mas 
que são essenciais para neces-
sidades de missão crítica. Em 
seguida, estabeleça um plano 
de migração completo, incluin-
do um cronograma detalhado e 
o desempenho esperado com 
base nos SLAs.

A TI híbrida tornou-se a 
nova realidade. A dispersão 
de redes representa o novo 
desafi o. Seguindo essas oito 
dicas, será possível recuperar 
a autoridade perdida para os 
provedores de nuvem por meio 
da visibilidade de suas redes, 
o que dará a você o controle 
sobre todo o ambiente e todas 
as redes essenciais para a sua 
organização.

(*) É gerente técnico da SolarWinds.

Leon Adato (*)

São Paulo, quinta-feira, 02 de fevereiro de 2017
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News@TI
Google anuncia novas funcionalidades para G Suite

@As novas funcionalidades estarão disponíveis no pacote G Suite 
Enterprise, que engloba também funcionalidades do G Suite Basic 

e G Suite Business. O objetivo da nova edição é oferecer funcionali-
dades adicionais aos clientes que tenham necessidades empresariais 
avançadas. A partir de hoje, os administradores encontrarão uma 
série de novos recursos que oferecem fortes controles adicionais 
que se integram perfeitamente aos serviços de terceiros para atender 
às suas necessidades de nível empresarial. Alguns dos principais 
destaques são: prevenção contra perda de dados (DLP, na sigla em 
inglês) estendido ao Google Drive, tornando ainda mais fácil o geren-
ciamento de dados confi denciais, o controle do conteúdo que pode 
ser armazenado e a proteção dos usuários contra o compartilhamento 
externo acidental de informações confi denciais; fortalecimento da 
segurança para login nas contas do Google por meio da restrição do 
login apenas aos usuários com uma chave de segurança, que podem 
ser plugadas diretamente em um laptop ou emparelhadas com um 
dispositivo móvel, que use Bluetooth ou NFC, aliando segurança e 
facilidade no uso e integração do BigQuery para análise de logs do 
Gmail e criação de painéis de controle personalizados.

Embrapii, MEI e Senai abrem inscrições para 
nova imersão em inovação

@O Programa de Imersões em Ecossistemas de Inovação está com 
inscrições abertas para uma nova etapa. O programa, realizado por 

meio de uma parceria entre a Mobilização Empresarial pela Inovação 
(MEI) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) 
– entidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Inovações (MCTIC) –, tem a missão de aproximar empresas de institutos 
e centros de pesquisa de ponta no Brasil e no exterior. As inscrições 
são limitadas e podem ser feitas no link (http://www.portaldaindustria.
com.br/cni/iniciativas/programas/mei/2016/09/1,97478/imersoes-em-
ecossistemas-de-inovacao.html?parent=MEI%20TOOLS).

Cleber Marques (*)

Dados do FBI indicam que as perdas relacionadas aos ataques 
de ransomware em 2016 podem chegar a US$ 1 bilhão só 
nos Estados Unidos. Ainda segundo o FBI, só nos três 

primeiros meses do ano, o custo do ransomware para as vítimas 
foi de US$ 209 milhões – em 2015, os prejuízos do ransomware 
foram de US$ 24 milhões em todo o ano.

Em 2016, os ransomwares não deram descanso para as empre-
sas brasileiras, agindo no “atacado”, tendo como alvo empresas 
menores e até prefeituras. Por ser um sucesso indiscutível, a 
tendência é que os criadores de variantes de ransomwares pres-
sionem as tecnologias de segurança ao extremo, explorando a 
possibilidade de infi ltrar cada dispositivo de armazenamento de 
dados entre a rede e a empresa.

Esse é apenas um dos indícios de que o ransomware deve 
piorar nos próximos meses. Confi ra mais fatores que apontam 
para esse caminho:

As violações de dados “tradicionais” não são mais tão 

lucrativas

O mercado negro está tão saturado de dados roubados que 
o valor obtido pelos hackers com violações de dados “comuns” 
está caindo. Atualmente, se um cartão é roubado, basta pedir um 
número novo e o problema é resolvido em minutos.

Até os registros médicos, que antes eram um dos dados mais 
valiosos para os cibercriminosos, estão valendo cerca de 50% 
menos em relação ao ano anterior. Ou seja, a demanda para 
esses dados está caindo. Levando em consideração o trabalho 
necessário para invadir a rede e obter essas informações, esse 
tipo de ataque é cada vez menos vantajoso.

Por outro lado, ao contrário das violações de dados “tradicio-
nais”, o resgate cobrado por cada sequestro de dados só cresce, 

Abrir um negócio é uma 
tarefa que vai além do conhe-
cido processo de empreender. 
Uma das primeiras coisas 
que se deve ter em mente 
é justamente o propósito, 
também conhecido como core 
business. Uma nova empresa, 
que pretende ter sucesso, 
deve solucionar um problema 
do mundo real. 

Quando comecei a pensar 
em iniciar a Varitus encontrei 
esse problema na complicação 
documental do nosso país. A 
burocracia envolvendo docu-
mentos fi scais é muito grande. O Brasil é um dos países que 
mais tem variedade de tributos e documentos que precisam 
ser emitidos e armazenados constantemente. Por isso, a pres-
tação de contas para diversos processos e tipos de negócio é 
uma das tarefas mais importantes em toda a cadeia de gestão 
da empresa.

O problema era que mesmo em soluções pagas, não se en-
contra um software que emita todos os documentos em uma 
única plataforma, quem dirá de forma simples e intuitiva. NF-e, 
MDF-e, CT-e, NFC-e, NFS-e são só alguns dos documentos que 
precisam de emissão, conforme o ramo de atividade da empresa. 
Além disso, ainda temos o problema da falta de integração com 
outras plataformas de gestão.

As informações vêm de vários softwares diferentes o que 
dá margem a erros humanos na transferência de informação, 
perda de dados, sem contar a complicação que gera novos 
processos que tomam tempo e dinheiro da empresa. Várias 
desenvolvedoras criam softwares ERP personalizados, mas 
quando chegam na parte de documentos fi scais não conse-
guem aderir a todos os emissores, pois eles não foram feitos 
pensando em complementar, e sim em ser exclusivos. 

O core businesses deles 
nasceu de forma que só so-
luciona um problema, ou as 
vezes a empresa só existe para 
dar lucro, não para ser útil. O 
grande problema dessas ferra-
mentas é justamente que elas 
não são feitas pensando no 
usuário, são feitas pensando 
no patrimônio da empresa, 
na solução única daquele 
problema, aquele documento, 
sem possibilitar fl exibilidade 
na hora de lidar com negócios 
variados.

O problema aumenta quan-
do falamos de um escritório de contabilidade que faz isso para 
diversos clientes diferentes. Quando criávamos o NOTAFAZ, 
aqui na Varitus, nós focamos nosso planejamento em resolver 
esses problemas. Não adiantava criar algo que fosse ser mais 
do mesmo, e também não podíamos criar algo que fosse muito 
caro ou de difícil uso. Foi com certeza uma tarefa difícil, mas 
tivemos êxito.

Emitir todos os tipos de documentos, atualizar a legislação, 
fazer um software que se integrasse a qualquer ERP, garan-
tindo completude que nos permitisse parcerias com software 
houses, e ainda fazer isso de forma que com poucos cliques os 
usuários não precisassem mais se preocupar com essa parte 
burocrática e cansativa do processo de gestão. Foi justamente 
isso que entregamos.

Posso dizer sem sombra de dúvida que foi um trabalho gratifi -
cante, justamente por que o fi zemos para ajudar os empreende-
dores, não para criar um produto a mais para o mercado. Essa é 
a visão que o empresário deve ter na hora de abrir um negócio. 
Diminuir a burocracia das empresas foi o meu target. 

(Fonte: Adão Lopes é CEO da Varitus Brasil).

Mudança na emissão documentos: 
software oferece solução completa

Por que o ransomware só 
tende a piorar neste ano?

O ransomware talvez seja uma das ameaças mais engenhosas da história não só por causa de sua 
efetividade e lucratividade, mas por causa de sua simplicidade. Nunca foi tão fácil cometer um crime e 
obter um retorno de investimento tão alto com riscos tão baixos

mesmo que muitos dos dados sequestrados não tenham absolu-
tamente nenhum valor no mercado negro.

Internet das Coisas gera milhões de novos alvos

Com o sucesso do Mirai – o botnet de Internet das Coisas que 
causou um dos maiores ataques DDoS de que se tem notícia 
– os dispositivos conectados devem se tornar o próximo alvo 
do ransomware. Vale lembrar que a quantidade de dispositivos 
conectados, que em 2014 era de 295 milhões, deve chegar a 827 
milhões na América Latina.

Ou seja, nos próximos anos (ou meses) podemos ver ataques de 
ransomware contra as chamadas casas inteligentes, carros conec-
tados e até componentes de infraestrutura dos setores de saúde 
e serviços essenciais, como energia e distribuição de água.

Empresas precisam parar de encorajar cibercriminosos

O ransomware está forçando executivos em todo o mundo a entender 
que não existe nenhuma garantia de proteção contra essa ameaça. 
Apenas os mecanismos de recuperação são recursos válidos.

O número de empresas despreparadas em termos de recupe-
ração, que continuam pagando os valores pedidos nos resgates, 
dá força para o crescimento do ransomware. Com o pagamento 
em mãos, os hackers são encorajados e começam a se tornar 
mais inovadores e lucrativos.

Essa prática existe há anos, mas empresas insistem em ignorá-la, 
esperando que nada de ruim aconteça. Contar com uma estratégia 
de backup em que a integridade dos dados seja verifi cada cons-
tantemente e o armazenamento não esteja suscetível a ataques 
pode economizar uma boa quantidade de dinheiro no momento 
de um ataque de ransomware.

(*) É diretor da KSecurity.

Open Innovation Week reúne 150 startups, 100 grandes 
empresas e propõe novos modelos de negócios para inovação
O principal evento de empreendedorismo 

e inovação aberta entre startups e grandes 
empresas, a Open Innovation Week, vai reu-
nir no mesmo ambiente empreendedores, 
executivos e pesquisadores da comunidade 
científi ca, com o intuito de engajar e propor 
novas práticas e metodologias de modelos de 
negócios para a inovação.

Com o tema central “Novos modelos de 
negócios para inovação”, a 9ª edição da 
Open Innovation Week acontece entre os 
dias 21 e 22 de fevereiro, em São Paulo, e 
mostrará ao ecossistema a importância da 
inserção de empresas de base científi ca e 
tecnológica, em conjunto com as digitais, 
para a colaboração aberta com companhias 

de diferentes setores da indústria.
Neste ano, foram selecionadas mais de 150 

startups e 100 grandes empresas, entre elas: 
IBM, 3M, Accenture, HP, Microsoft, Cemig, 
Atlas Schindler, Johnson&Johnson, Grupo 
Algar, AES Brasil, Votorantim, Whirpool, 
BRF, Roche, Senai, Catho, Natura e Grupo 
Oncoclínicas. Com isso, a Oiweek se consolida 
como o principal palco mundial de conexão e 
geração de negócios de inovação aberta entre 
pequenas e grandes companhias.

“Em 2016, a 8ª Oiweek proporcionou mais 
de 1.000 reuniões entre as top startups e 
as grandes empresas. De lá, mais de 100 
contratos e parcerias foram fi rmadas. Por 
isso, nosso objetivo principal é mostrar que 

é possível conectar modelos e portes de 
negócios tão distintos para gerarem negó-
cios que impactam diretamente em diversas 
áreas da sociedade, como saúde e bem-estar, 
educação, energia, fi nanças, construção e 
cidades inovadoras”, explica Bruno Rondani, 
Cofundador da Open Innovation Week.

Isabela Botelho, Cofundadora da Pin People, 
plataforma de recrutamento e seleção de 
pessoas, conta que durante os dois dias da 8ª 
Oiweek conversou com pelo menos 20 grandes 
empresas. ”Provavelmente demoraríamos um 
ano para ter acesso aos executivos dessas com-
panhias, se não estivéssemos neste evento”. A 
empreendedora afi rma que quase dez projetos 
pilotos devem surgir dessas reuniões.



Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. 
Barão de Piracicaba, 740, Campos 
Elíseos,tel.  3226-7300. terça (21) às 21h. 
Ingressos: R$ 80 e R$ 60.
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Esta quinta, o vigésimo quinto dia da lunação é ótimo para fazer negócios e tratar de questões familiares e sociais. A Lua entra 
em Sagitário e por isso estão favorecidos os relacionamentos onde haja características como liberdade, espaço e franqueza. 
Será de grande valia incrementar um clima de aventura e novidades na relação, como também presentear com generosidade 
o ser amado. Podendo ser com presentes ou com carinhos... e muita alegria! Aliás, a alegria será o principal ingrediente para 
um convívio especial com as pessoas que nos cercam. Tudo o que nos leve à uma ampliação e um crescimento profi  ssional 
estará favorecido. As viagens a trabalho, também.
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O momento é ideal para resolver 
assuntos pendentes através da efi -
ciência e praticidade e a facilidade 
de convencer pela palavra que se im-
põem. Decisões devem ser tomadas 
antes do fi  nal do mês, mas mantenha 
a paciência, não exagere em nada até 
o momento certo.83/283 – cinza.

A carreira ganha se você ampliar e se 
dispuser a evoluir em territórios ain-
da inexplorados. Os projetos tendem 
a se fi  rmar e começam a serem bem-
sucedidos melhorando seus ganhos. 
A necessidade de reconhecimento e 
aplauso é a maior negatividade deste 
período.29/329 – azul.

O relacionamento íntimo e sexual 
pode revelar um novo interesse en-
tre você e a pessoa amada. Mostre-se 
objetivo e comunicativo nas atitudes 
que tomar e coloque tudo em ordem 
a sua volta. Maior atenção para o 
lazer e acentua o dom de lideran-
ça para a conquista de posições 
novas.34/534 – amarelo.

Situações críticas começam a serem 
afastadas e a vida deverá se estabili-
zar neste fi  nal de mês. Veja tudo com 
clareza, sem iludir-se, pois, isto cria 
confusões em sua rotina. Um maior 
crescimento profissional estará 
favorecido. As viagens a trabalho, 
também.56/756 – verde.

A vida amorosa continua bastante 
intensa e apaixonada, mas tudo se 
estabiliza e fi  ca em ordem. O dia não 
é muito favorável a relação com as 
pessoas. Mas se estiver só, poderá 
conhecer uma pessoa atraente 
e até mesmo unir-se a ela com a 
Lua em Sagitário, dando alegria e 
descontração.96/396 – amarelo.

Precisa evitar o desgaste de sua 
imagem com atitude crítica e deta-
lhista demais. Será bom assumir os 
compromissos e cumprir o que foi 
proposto. Alguém que andava afas-
tado voltará ao seu convívio. A Lua 
em Sagitário pode trazer satisfação 
e alegria.21/421 – verde.

Usufrua o convívio com o seu ambien-
te e dos seus amigos, saia da rotina e 
divirta-se neste momento de festas. 
Algumas dúvidas o farão refl  etir 
um pouco mais e colocar as coisas 
em ordem. A Lua em Sagitário dá 
percepção boa da situação que se está 
vivendo e surgem soluções.90/390 – 
vermelho.

Acentua-se o dom de liderança para 
a conquista de posições novas no 
trabalho. Com o Sol indo daqui a 
algumas horas para a casa quatro, 
mantenha contato mais próximo 
com seu ambiente, a casa e a sua 
família. Use toda sua sensuali-
dade para chamar a atenção de 
alguém.02/702 – azul.

Aprender com alguém e procurar 
os interesses comuns – o prazer de 
sonhar junto será precioso – irão 
trazer satisfação e alegria. O que 
andava atrapalhado pode ser resol-
vido e um plano deverá ser colocado 
em prática. Os estudos e as viagens 
estão favorecidos nesta terça.43/443 
– branco.

Sua vida começa a andar mais de-
pressa e os acontecimentos serão 
renovadores neste mês de fevereiro 
com o Sol em direção a casa dois, 
a casa do dinheiro. Aguarde uma 
oportunidade de melhoria material. 
Poderá encontrar se estiver só, um 
novo amor.67/667 – azul.

Aguarde, depois do dia 18 com o 
Sol transitando em seu signo sua 
personalidade será ativada. Um 
novo astral se inicia depois do ser 
aniversário, aguarde até lá. Suas 
forças vitais se renovam e devem 
ser usadas de forma objetiva para 
encontrar boas soluções.92/592 
– azul.

Este dia de Marte é favorável para as 
atividades rotineiras pela efi  ciência 
e praticidade nos contatos profi  
ssionais. O autocontrole pode ajudar 
a não exagerar e cometer excessos. 
Bom para o amor e tudo que exija 
criatividade neste dia em que a Lua 
está em Sagitário.76/476 – azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
Quinta 02 de Fevereiro de 2017. Dia de Nossa Senhora dos Navegantes, 
Nossa Senhora da Candelária, São Feliciano de Roma, São Cornélio, Santa 
Joana de Lestonnac, Santa Catarina de Ricci e Dia do Anjo Seheiah, cuja 
virtude é a esperança. Dia de Iemanjá e Dia do Agente Fiscal. Hoje 
aniversaria o ator Luis Gustavo que completa 77 anos, a atriz Paula Burlama-
qui que chega aos 49 anos, o cantor Latino que nasceu em 1973, a cantora 
Shakira faz 40 anos e a cantora e atriz Amora Pêra nascida em 1981.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é uma pessoa sensível e muito aten-
ciosa, usa os seus conhecimentos para ajudar o próximo. Idealista e com 
muito senso de dever e responsabilidade precisa aprender a equilibrar os 
ideais com as obrigações. É protegido com uma vida longa e com muita 
saúde. Possui certa difi  culdade para demonstrar suas emoções e tende a 
parecer um tanto frio e distante para algumas pessoas. Precisa sempre de 
coisas novas e desafi  os, para que a vida não seja monótona. No lado negativo 
tende a se envolver com jogos de poder e a manipulação.

Simpatias que funcionam
Ficar magra o ano inteiro: Numa quarta-feira de ma-
nhã, coloque dentro de um copo o número de grãos de 
arroz correspondente aos quilos que você deseja perder e 
acrescente água fi  ltrada até a metade. Não coloque mais 
grãos além dos quilos que deseja perder, pois os quilos 
perdidos não serão recuperados. À noite, beba a água, 
deixando os grãos de arroz e coloque novamente água fi  
ltrada até a metade do copo. Repita esse mesmo ritual na 
quinta-feira. Na manhã da sexta-feira, em jejum, beba a 
água junto com o arroz. Você deve utilizar o mesmo copo 
durante os três dias e divulgar essa simpatia na mesma 
semana. O copo, depois de lavado, pode ser reutilizado.

Dicionário dos sonhos
LARANJAS – Colhe-las, felicidade no jogo durante a fase 
da Lua em que sonhou. Compra-las , decepção amorosa. 
Chupa-las, novos amores. Podres ou bichadas, doença. 
Roupas ou objetos cor de laranja, bons tempos para ganhos 
fi nanceiros. Números da sorte: 18, 22, 24, 46 e 65.
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ARARRALA
DOCENTES
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ACANHADA
ANTCARA
MIOSECZ
PDESPIA
ORGIAAD

ESOPOELO

A Sebas-
tiana de
"Boogie 

Oogie" (TV)

Líder da
Grande
Marcha
(China)

Ácido do
genoma
do HIV
(sigla)

Integran-
tes do

Conselho
Escolar

Tímida;
retraída

Substân-
cia livre
de água
(Quím.)

Propício;
oportuno

Formiga,
em inglês

Contração
excessiva
da pupila

(Med.)

Carlos
Zéfiro,

cartunista
brasileiro

Festa em 
homena-

gem a 
Baco (Mit.)

Pratica o 
voyeurismo

Fabulista
de "O

Leão e o
Rato"

(?) aeter-
num: para

sempre
(latim)

(?) perdido,
enigma 
antropo-
lógico

(?) de 
pau: cínico
Glândula
mamária

Mantra de
meditação
A 17ª le-
tra grega

Arranha 
Interjeição
de espanto

Apartamen-
to (pop.)
Ligada (a
lâmpada)

Imitar o som de
felídeos domésticos 

Esquadrão
suicida do
Japão (2ª
Guerra)

Dois tipos
de eclipse

Cobrança feita a título de
gorjeta na conta de clientes

Trazer; a-
presentar

Sulcar 
(o solo)

Frutinha
silvestre
usada em

tortas

Presidenciável que
faleceu em um

desastre de avião 
em 2014 (BR)

Gaivota
(bras.)
Cingida 

com laçada

2/ad — rô. 3/ant — ati — mao. 5/azado — esopo — miose. 6/aduzir — anidro.

Bruna Caram

A cantora Bruna Caram 
lança o CD Multialma, 
dia 21. Em seu quarto 
disco da carreira, 
Bruna Caram aposta na 
brasilidade com o CD 
Multialma

No setlist diversifi cado, 
parcerias com Zeca 
Baleiro, Chico César, 

Paulo Novaes, Pedro Luís, 
Otávio Toledo, Roberta Sá e 
Duda Brack. Entre as canções, 
a autoral Vou Pra Rua, hino de 
empoderamento às mulheres, 
assim como todo o conceito do 
disco e a canção de trabalho 
Par, de sua autoria em parceria 
com Chico César. Bruna tam-
bém aposta em canções que 
exploram diversos gêneros, 
como o sertanejo de Chitãozi-
nho e Xororó, em Evidências; 
Não Aprendi Dizer Adeus, de 
Leandro e Leonardo e o rock 
de Los Hermanos, em Último 
Romance, além de tocar faixas 

Cantilenas Brasileiras, primeiro álbum do cantor, pianista 
e compositor Breno Ruiz, será lançado no dia 5 de fevereiro. 
O repertório inclui choros, modinhas e lundus, além de can-
ções gravadas por grandes nomes da MPB como Milagres, 
recentemente gravada pelo MPB4 e Renato Braz, e a música 
Calundu gravada pelo cantor com o quarteto Maogani. O 
disco Cantilenas Brasileiras reúne 12 canções de Breno Ruiz 
em parceria com um dos mais importantes letristas do país, 
Paulo Cesar Pinheiro, e conta com a presença dos músicos 
Neymar Dias (contrabaixo acústico e viola caipira), Igor 
Pimenta (contrabaixo acústico), Pedro Alterio (violões), 
Gabriel Alterio (bateria e percussões), além das participa-
ções especiais de Renato Braz e Mônica Salmaso.

Serviço: Auditório Ibirapuera,  Av. Pedro Alvares Cabral, s/n, Parque Ibirapuera. 
Domingo (5) 19h. Ingressos: 20 e 10 (meia).

Obra da exposição “As Cores do Sagrado”.

Vai até 28 de feveireiro a expo-
sição “As Cores do Sagrado”, do 
artista Carybé. Além das obras 
em si, a exposição conta com um 
diferencial: sua curadoria está a 
cargo da fi lha do artista, Solange 
Bernabó. No total, são 50 obras 
do artista que tem como principal 
fonte de inspiração as tradições 
do candomblé. A seleção buscou 
privilegiar a sintonia entre técnica 
e fases do artista.As imagens 
presentes na exposição foram 
produzidas ao longo de 30 anos 
de pesquisas, entre 1950 e 1980, 
e são registros de vivências pes-
soais do artista nos terreiros de 
candomblé que frequentava.

 Serviço: Caixa Cultural São Paulo, 
Praça da Sé, 111, Centro, tel. 3321-4400. 
De terça a domingo das 9h às 19h. Entrada 
franca. Até 28/02.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Lançamento

dos discos anteriores como 
Alquimia. Bruna Caram será 
acompanhada por Bernardo 
Goys (baixo), Norberto Vinhas 

(guitarras), Ramon Montagner 
(bateria) e Ivan Teixeira (acor-
deon e piano), que assina a 
direção musical do show.
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LEGENDA ESPÍRITA

ESE - Cap. XV - Item 10
O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra 
fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-
lhe os defeitos.
O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura.
O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola.
Entretanto, sem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da má-
quina, nem as chagas do corpo e nem as sombras da inteligência 
se desfazem à custa de conversas amargas e, sim, ao preço de 
trabalho e devotamento.
O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo, a fi m 
de ajudar-lhes a solução; contudo, para atender em semelhante 
mister, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendi-
mento e serviço.
É por essa razão que, interpretando o conceito "salvar" por "livrar 
da ruína" ou "preservar do perigo", colocou Allan Kardec, no lumi-
noso portal da Doutrina Espírita, a sua legenda inesquecível:
- "Fora da caridade não há salvação."

Bezerra de Menezes - Médium: Chico Xavier - (De "O Espírito 
da Verdade", de Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira - 
Autores Diversos).

Primeiro álbum

Breno Ruiz

Reprodução

Tradições



A reforma trabalhista 

trará grandes desafi os 

para ser aprovada, 

e mesmo depois de 

sua aprovação esses 

objetivos continuarão 

com os autores das 

negociações coletivas

O principal desafi o é a 
defi nição do sindicato 
profi ssional com quem 

as empresas deverão negociar. 
Considerando a necessidade 
de legitimidade sindical, as 
empresas devem fi car atentas 
a esse ponto verifi cando as 
categorias diferenciadas e pro-
fi ssionais liberais. De resto, os 
pontos indicados pela reforma 
não são tão polêmicos assim, 
mas gerarão um aumento da 
representatividade e poder 
sindical nas empresas com 
mais de 200 empregados, que 
deverão acatar uma comissão 
sindical interna.

Os principais pontos de 
negociação da reforma envol-
vem: jornada de trabalho, seu 
registro, intervalo e banco de 
horas; parcelamento de férias, 
pagamento de PLR, trabalho 
remoto, remuneração por 
produtividade.

Desses pontos, a remunera-
ção por produtividade já está 
prevista na CLT, é o salário 
por tarefa, que envolve uma 
produção mínima num tempo 
máximo, e é uma forma de re-
muneração ao lado da unidade 
de tempo e da simples produ-
ção, em que se paga por tra-
balho efetivamente entregue. 
Então restam os demais.

O trabalho remoto está 
previsto na CLT, mas é salu-
tar que as empresas possam 
negociar e estabelecer regras 
como jornada de trabalho, 
sua medição, fl exibilização da 
jornada e outras regras não 
previstas em lei. 

O PL traz uma restrição à 
negociação, qual seja, o res-
peito às regras de segurança e 
medicina do trabalho que não 
podem ser negociadas. A ques-
tão é que há entendimento de 
que intervalo para refeição se 
insere nessas regras – Súmula 
437, II do TST, então apesar 
de estar não PL esse item não 
poderá ser negociado por força 
do §2º do artigo 611 A – redação 
do próprio PL. Então, apesar 
de prever a possibilidade de 
negociação do intervalo de re-
feição, o próprio PL a retira… 
é uma pegadinha ?

Também deverão as partes 
considerar a questão da ir-
renunciabilidade dos direitos 

trabalhistas, e sendo assim 
toda negociação deverá refl e-
tir uma verdadeira transação, 
ou seja, dela deve surgir um 
acordo coletivo com vantagens 
e sacrifícios mútuos, pena de 
ser considerado nulo. E o PL 
reforça esse fato ao indicar no 
§ 3º a necessidade de vantagem 
em contrapartida ao direito 
eventualmente reduzido.

Outro ponto tratado é o do 
trabalho temporário. O PL 
prevê a possibilidade de con-
tratação direta pela empresa 
“tomadora” do trabalhador 
temporário. Ora, mas nesse 
caso, o contrato será de em-
prego, e não temporário, sendo 
mais uma forma de contrato 
a prazo determinado, e não 
contratação temporária.

Verifi ca-se que PL aproxi-
ma cada vez mais o trabalho 
temporário do contrato por 
prazo determinado, inclusive 
na fi xação de direitos aos tra-
balhadores (alteração do artigo 
12 da lei 6019), o que põe fi m 
a discussão sobre o pagamento 
ou não de indenização por res-
cisão antecipada do contrato 
temporário, que passa a ser, 
inquestionavelmente, devida, 
nos moldes celetistas.

O PL fi xa o prazo do contrato 
temporário em 120 dias, mas 
permitindo a prorrogação 
uma única vez e sem exceder 
o prazo inicial contratado, ou 
seja, os 120 dias: art 10. § 1º O 
contrato de trabalho temporá-
rio poderá ser prorrogado uma 
vez, desde que a prorrogação 
seja efetuada no mesmo con-
trato e não exceda o período 
inicialmente estipulado. Ora, 
tal alteração reduz os prazos 
existentes hoje, que são de 90 
dias prorrogáveis por mais 90, 
portanto 180 dias no total, e em 
até 9 meses para substituição 
dede pessoal regular afastado 
por qualquer motivo.

Atente-se que a nova reda-
ção não permite prorrogação 
por autorização do Ministério 
do Trabalho, portanto, toda e 
qualquer prorrogação acima 
dos 120 dias é realmente veda-
da. Assim, uma simples análise 
superfi cial dos projetos de lei 
da reforma trabalhista mostra 
mais polêmica pela forma da 
redação do que pelos itens ali 
inseridos, esperemos que na 
tramitação esses itens sejam 
aclarados.

(*) - Graduada em Direito e 
Processo do Trabalho pela USP, é 

consultora jurídica atuante na esfera 
empresarial, especialmente nas 

áreas sindical, recursos humanos e 
trabalhista (individual e coletivo). É 

sócia-fundadora da banca Benhame 
Sociedade de Advogados. 

Reforma trabalhista
Maria Lúcia Benhame (*)

São Paulo, quinta-feira, 02 de fevereiro de 2017 Página 9

Aumentou em 20% o número de contra-
tos de crédito consignado no último ano, 
40% destes documentos são do Estado 
de São Paulo. Os dados são de um estudo 
realizado pela Access, segunda maior em-
presa do mundo em gestão de documentos 
e informações, que fornece soluções para 
formalização de contratos às principais 
instituições fi nanceiras do país.

Com uma taxa de juros de 3%, uma das 
mais baixas do mercado, o empréstimo 
consignado desconta sua prestação di-
retamente na folha de pagamento ou de 
benefício previdenciário do contratante, 
segundo o Banco Central. A consignação 
depende da autorização prévia do cliente 

à instituição fi nanceira.
O estudo mostra que dos mais de 

400.000 contratos formalizados por mês, 
pela empresa, 90% são concedidos a ser-
vidores públicos e aposentados e 67% são 
de até R$3.000. “Diferente de São Paulo, 
os Estados do Rio de Janeiro e Rio Grande 
do Sul registraram queda nos volumes 
de 2016 em relação à 2015, de 6% e 12% 
respectivamente” , explica Inon Neves, 
vice presidente da Access no Brasil. 

Alguns especialistas afi rmam que os 
juros mais baixos são decorrentes da 
garantia que as instituições fi nanceiras 
têm sobre o pagamento. Por outro lado, 
mesmo sendo uma alternativa fácil, a 

modalidade pode causar um grande com-
prometimento da renda do consumidor. 
É preciso ter muito cuidado na hora de 
formalizar esse tipo de serviço em um 
contrato, para evitar que os contratantes 
se endividem ainda mais. 

No âmbito empresarial, formalizar con-
tratos físicos e digitais permite a geração 
de indicadores de negócio e possibilita o 
acompanhamento do status do Acordo 
de Nível de Serviço (SLA, do inglês Ser-
vice Level Agreement) em cada fase da 
esteira de produção, garantindo controle 
e segurança.

Fonte e mais informações: (www.ac-
cesscorp.com.br).

Um grupo de pesquisadores 
do Hospital Universitário de 
Psiquiatria em Zurique, na 
Suíça, recorreu ao uso da 
música junto com a droga LSD 
e um inibidor dos seus efeitos 
para descobrir como o cére-
bro atua perante as situações 
e momentos que as pessoas 
dão importância. Publicado 
na revista Current Biology, o 
estudo dividiu 22 participan-
tes em três grupos. 

No primeiro, foi utilizado 
placebo; no segundo, os vo-
luntários tomaram LSD; e no 
terceiro foi usado uma com-
binação de LSD com cetan-
serina, droga antagonista dos 
receptores de serotonina. 
Além disso, as cobaias foram 
convidados a ouvir uma série 
de músicas, enquanto eram 
realizados os testes. Os par-
ticipantes que estavam sob 
efeito do LSD, que altera a 
atuação do cérebro, fazendo 
com que as pessoas atribu-
am um maior significado às 
coisas e aos momentos, ao 
ouvirem músicas que não 
tinham significado nenhum 
para eles, foram influencia-
dos pela droga.

“Agora sabemos que os 
receptores, neurotransmis-
sores e regiões do cérebro 
estão envolvidos quando per-
cebemos nosso ambiente tão 
significativa e relevantemen-
te”, observa Katrin Preller, 
líder da pesquisa. Contudo, 

o mesmo não aconteceu nos 
participantes que tomaram a 
droga com cetanserina. Eles 
foram capazes de atribuir 
um significado às músicas 
que realmente lhes diziam 
algo, uma vez que a parte do 
cérebro responsável pelas 
emoções, memória e desejo 
se manteve intacta.

“Verificamos que a atribui-
ção de significado pessoal e a 
sua modelação pelo LSD está 
mediada pelos receptores 
e pelas estruturas da linha 
média cortical, que também 
estão envolvidas de forma 
crucial na experiência de 
um sentido”, acrescentou 
Preller. Com as ressonâncias 
magnéticas também foi pos-
sível perceber que as células 
e regiões do cérebro estão en-
volvidas quando as pessoas 
olham para o ambiente como 
significativo e relevante.

De acordo com o estudo, 
pessoas com problemas 
psiquiátricos, que perdem 
a capacidade de atribuir 
relevância a momentos, 
pode encontrar no uso do 
LSD a oportunidade de ter 
prazer novamente. Para os 
pesquisadores, a forma de 
atuação da droga pode ser, 
no futuro, um importante 
passo para os tratamentos e 
terapias psiquiátricas, uma 
vez que ajuda a compreender 
melhor a atuação do cérebro 
(ANSA).

A crise econômica, que já 
dura mais de dois anos, 
fez com que as empre-

sas cortassem investimentos 
e reduzissem o número de 
funcionários, o que afetou, 
principalmente, a faixa etária 
entre 14 e 24 anos – a taxa de 
desemprego chegou a 25,6% 
– justamente a parcela da 
população com menos experi-
ência, e que, muitas vezes, está 
iniciando a vida profi ssional. 
Em vista disso, os mais jovens 
têm migrado suas buscas do 
mercado formal para os pro-
gramas de aprendizagem, que 
vem apresentando números 
expressivos nos últimos anos.
 • Retração no mercado - A 

crise que os país atravessa 
nos últimos anos causou um 
encolhimento signifi cativo 
no mercado de trabalho. 
Muitos brasileiros perde-
ram o emprego e o Brasil fe-
chou 2016 com um número 
recorde de desempregados: 
mais de 12 milhões. Só no 
ano passado foram cerca 
de 2 milhões de pessoas 
que perderam o emprego e 
infl aram esse número, que 
vem crescendo de forma 
acelerada em mais de dois 
anos de profunda recessão 
na economia brasileira.

A estimativa dos especialistas 
prevê que esse ano a economia 
comece a melhorar e que o nú-
mero de contratações vá supe-
rando, aos poucos, o número de 
demissões, porém, esse alivio 
vem a passos lentos, e o total 
de desempregados pode subir 

ainda mais ao fi nal do ano. As 
projeções são de que 2017 seja 
um momento de estabilidade 
para o mercado brasileiro, pois 
as vagas criadas ainda não terão 
capacidade de absorver toda a 
demanda que está sem emprego 
no momento e, só após esse 
período, poderá ocorrer uma 
recuperação efetiva.

A estimativa dos especialistas 
prevê que esse ano a economia 
comece a melhorar e que o nú-
mero de contratações vá supe-
rando, aos poucos, o número de 
demissões, porém, esse alivio 
vem a passos lentos, e o total 
de desempregados pode subir 
ainda mais ao fi nal do ano. As 
projeções são de que 2017 seja 
um momento de estabilidade 
para o mercado brasileiro, pois 
as vagas criadas ainda não terão 
capacidade de absorver toda a 
demanda que está sem emprego 
no momento e, só após esse 
período, poderá ocorrer uma 
recuperação efetiva.
 • Em alta entre os jovens 

- Além de ser mais fl exível 
para se adequar a rotina dos 
estudantes, o estágio ainda 

Como alternativa na crise, 
aumenta o números de 

candidatos a vagas de estágio
Os programas de estágio, além de estarem em ascensão entre as empresas privadas e órgãos públicos 
do país, estão atraindo cada vez mais estudantes, especialmente diante do cenário conturbado que o 
mercado de trabalho nacional enfrenta

se mantém na contramão 
da crise, com números 
positivos e um crescimento 
gradual, esses programas 
se tornam atraentes para 
os jovens estudantes, que 
enxergam uma saída para 
driblar a crise e conseguir 
uma colocação. Segundo le-
vantamento realizado pela 
Companhia de Estágios 
– assessoria especializada 
no recrutamento e seleção 
de estagiários – somente no 
primeiro semestre de 2016, 
o número de inscritos nos 
programas de estágio cres-
ceu 17,6% em comparação 
com o mesmo período de 
2015. Um crescimento 
exponencial no histórico, 
pois, comparando o primei-
ro semestre de 2013 com o 
do ano seguinte, o número 
de inscrit os subiu apenas 
3,8%.

 • Programas de aprendiza-

gem - O estágio tem uma 

série de benefícios interes-
santes, tanto para o estu-
dante quanto para quem o 
contrata. Com uma regu-
lamentação própria desde 
2008 (Lei nº 11.788), esses 
programas são encarados 
com seriedade e já foram 
adotados há muito tempo 
pelas multinacionais, além 
disso, vêm ganhando cada 
vez mais espaço dentro 
das empresas brasileiras, 
desde pequeno até grande 
porte.

 • Principais vantagens - 
Além de uma carga horária 
mais branda, que favorece a 
conciliação entre trabalho 
e estudos, os estudantes 
ainda podem contar com 
uma bolsa-auxílio, que 
varia dependendo da área 
de atuação, e auxílio trans-
porte. Férias proporcionais 
também estão garantidas 
aos estagiários, além disso, 
para muitos, o estágio pode 
representar uma porta de 
entrada no mercado de 
trabalho, especialmente 
por não exigir experiência 

prévia, assim o programa fa-
cilita para que o estudante, 
mesmo aqueles que nunca 
trabalharam, tenham uma 
vivencia profissional no 
ramo escolhido.

Para Tiago Mavichian, diretor 
da Companhia de Estágios, “O 
estágio é um programa educa-
tivo que, ao mesmo tempo em 
que ensina, também promove 
o desenvolvimento profi ssional 
do estudante. O principal intui-
to do estágio é proporcionar co-
nhecimento aos participantes 
e ser o local onde eles poderão 
colocar em prática todo o aporte 
teórico adquirido no curso”.
 • O que as empresas têm 

a ganhar - A redução 
de custos pode até ser 
um dos principais fatores 
que atraem a atenção de 
quem contrata ou pretende 
contratar um estagiário, 
pois, por não caracterizar 
vínculo empregatício, há a 
isenção de encargos. Mas 
as vantagens não param 
por aí, Mavichian afi rma que 
as empresas que aderem 
aos programas de apren-
dizagem permanecem e, 
muitas vezes, ampliam o 
quadro, pois logo percebem 
o conjunto de benefícios 
agregados à contratação 
de estagiários.

O especialista ressalta que 
as empresas têm a oportuni-
dade de treinar e desenvolver 
o estudante de acordo com a 
cultura organizacional. “Além 
de contar com um profi ssional 
que está adquirindo novos co-
nhecimentos de forma continua 
e atual durante o curso, que po-
dem ser aplicados no ambiente 
profi ssional, a concedente ainda 
tem a oportunidade de compor 
seu quadro de funcionários ao 
fi nal do processo, pois, é pos-
sível efetivar os estagiários, e 
contar com uma mão-de-obra 
qualifi cada que já está alinhada 
com os objetivos da empresa” 
explica Mavichian.
 • Rotatividade - O contrato 

de estágio possui um limite 
máximo de 2 anos de atua-
ção na mesma empresa, o 
que faz com que a cada novo 
semestre muitos sejam 
encerrados, seja pelo tér-
mino, pela rescisão ou pela 
efetivação do estudante. 
Mas, apesar da regulamen-
tação permitir a rescisão do 
termo de compromisso a 
qualquer momento duran-
te o período vigente, por 
ambas as partes, esse é o 
motivo que menos ocorre.

Pesquisas indicam que na 
maioria das vezes o estudante 
acaba sendo efetivado e passa 
a fazer parte do quadro de 
funcionários da empresa. Ape-

nas nas instituições públicas 
não é possível ocorrer essa 
efetivação, pois a seleção des-
ses órgãos é feita através de 
concurso. Portanto, além das 
seleções que ocorrem durante 
o ano todo, muitos processos 
seletivos são abertos na tran-
sição de cada semestre para 
renovar o quadro de estagiá-
rios das empresas e suprir a 
demanda tanto aqueles que 
encerraram os contratos, fo-
ram efetivados ou concluíram 
o curso.
 • Férias: é preciso fi car aten-

to - Rafael Pinheiro, gerente 
de RH, explica que o perío-
do de férias é época de alta 
temporada na contratação 
de estagiários justamente 
devido à rotatividade dos 
contratos, porém há muitas 
incidências de faltas nos 
processos seletivos: “Com o 
período de férias escolares 
alguns estudantes perdem 
o foco e, consequentemen-
te, as oportunidades. Mui-
tos faltam nas dinâmicas 
ou não fi cam atentos aos 
e-mails e acabam perdendo 
os prazos, portanto, apesar 
das férias serem encara-
das como um momento 
propício para o descanso e 
relaxamento, quem está em 
busca de uma oportunidade 
deve redobrar a atenção”.

 • Como se destacar na 

entrevista - Pesquisas 
recentes mostram que 
quase metade dos candi-
datos já são eliminados 
nas primeiras fases devido 
a erros de português. In-
dependente da área, seja 
humanas, biológicas ou, 
até mesmo, exatas, saber 
falar e escrever a língua 
materna corretamente é 
fundamental. Mesmo que o 
processo seletivo não exija 
nenhuma redação ou algo 
escrito, é preciso se atentar 
a concordância verbal e ao 
uso de gírias. Além disso 
também é importante se in-
formar sobre a corporação 
e seu ramo de atuação.

Controlar o nervosismo e 
demonstrar pro-atividade e 
espírito de equipe também 
são pontos positivos para 
se destacar nas dinâmicas. 
Além disso os candidatos 
que possuem uma qualifi-
cação a mais, como cursos 
complementares ou outros 
idiomas podem pode ter mais 
chances de conseguir a vaga. 
Trabalhos voluntários na área 
de atuação ou com enfoque 
social também são fatores 
diferenciais para quem busca 
uma colocação.

Fonte: Companhia de Está-
gios/PPM Human Resources.

Empréstimos consignados crescem 20% e 
ganham força no mercado

Cientistas usam LSD 
para descobrir efeito 
musical no cérebro
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Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
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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: FRESNO PIERRE, solteiro, pedreiro, natural de Haiti, nascido em 
13/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Soluis Pierre e de 
Chericia Dorceus. A pretendente: LOURNA  ALCE, solteira, do lar, natural de Haiti, nascida 
em 27/02/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Lourna Mednord 
Alce e de Margarette Guerrier.

O pretendente: JORGE HENRIQUE GOMES FERREIRA, solteiro, bancário, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 04/12/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Edson Ferreira e de Maria Elzenir Gomes Ferreira. A pretendente: DANYEL-
LE TORRES DA SILVA, solteira, secretária, natural de São Paulo - SP, nascida em 
13/01/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Oseas Pimenta da Silva 
e de Maria Torres da Silva.

O pretendente: RAPHAEL JORGE ALMEIDA, solteiro, auxiliar jurídico, natural de Rio de 
Janeiro - RJ, nascido em 18/07/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Hamilton da Silva Almeida e de Andrea de Oliveira Jorge. A pretendente: MARIA RITA 
CRUZ PIEROBON, solteira, auxiliar administrativo, natural de Guararema - SP, nascida 
em 20/01/1992, residente e domiciliada em Guararema - SP, fi lha de José Ambrosio 
Pierobon e de Nadia Maria Giudice Cruz Pierobon. Obs.: Edital recebido do Registro 
Civil de Guararema - SP.

O pretendente: DANIEL FERNANDO DA CUNHA, solteiro, administrador, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 14/09/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de José Ronaldo da Cunha e de Maria Aparecida Magalhães da Cunha. A pretendente: 
KARINE ANDRADE VASQUES, solteira, gerente, natural de São Paulo - SP, nascida em 
24/04/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Helio Alves Vasques 
Junior e de Eliana de Andrade Vasques.

O pretendente: MARCOS ANTONIO SANCHES, viúvo, supervisor de crédito, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 25/10/1961, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Jacinto de Oliveira Sanches e de Zenaide Silva Sanches. A pretendente: 
ROSELY YOSHIMI SATO, divorciada, secretária bilíngue, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 20/12/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Yoshiaki 
Sato e de Hatsue Sato.

O pretendente: PALMIRO ZUCCONELLI, divorciado, aposentado, natural de Goro, Fer-
rara, Itália, nascido em 03/11/1948, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Emilio Zucconelli e de Este Beccati. A pretendente: SHIZUKA MATSUNO, solteira, 
aposentada, natural de Bauru - SP, nascida em 30/09/1955, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Kiyoharu Matsuno e de Francisca Mizutani Matsuno.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

O pretendente: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, profi ssão: supervisor patrimonial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: de Salvador - BA, nascido aos: 01/01/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Renato Almerindo de Almeida e de 
Juciara Setubal Santos de Almeida. A pretendente: RAQUEL AYRES DOS SANTOS, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: de São Gonçalo - RJ, nascido 
aos: 11/12/1986, residente e domiciliada em São Gonçalo - RJ, fi lha de José Carlos dos 
Santos e de Cleide Marcia Mendonça Ayres.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

F&F ETIQUETAS LTDA ME. torna público que requereu na CETESB a  Licença Prévia,
de Instalação e Operação (LPIO), p/ Fabr. de Prod. de Papel, Cartolina, Papel Cartão e
Papelão Ondulado p/ uso Comercial e de Escritório, exceto Formulários Contínuos, sito
à Rua Tucano, nº 114/148. Jd. Califórnia. Barueri/SP.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0013470-58.2011.8.26.0020 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São
Paulo, Dr(a). Baiardo de Brito Pereira Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Durvalino dos
Santos, Rua Hum, 100, Predio 22 - Apto. 33 B, Taipas - CEP 02820-000, São Paulo-SP, CPF
111.004.948-04, RG 6.410.859, Casado, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: ação
de cobrança no valor de R$ 23.732,61, referente às da taxa de conservação do lote 28, da Quadra
OK, do Empreendimento Terras de Sta Cristina VII. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 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 10 de maio de 2016.                  (02 e 03)

Edital de Citação - Prazo de 20 Dias. Processo Nº 0101246-27.2009.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo Ramos, na forma
da Lei, Faz Saber a Anderson Barbosa, CPF/MF nº 177.402.348-26, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum por parte de Sociedade Beneficiente São Camilo, para cobrança
de despesas médico hospitalar, referente ao termo de responsabilidade assumido sobre as notas
fiscais de serviços prestados e não pagos na quantia de R$ 7.188,66. Encontrando-se o requerido
em local incerto e/ou não sabido foi deferido a citação por edital para os atos e termos da ação
proposta, para que o requerido no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir do prazo de 20 (vinte) dias do
presente edital apresente defesa, sob pena de presumir-se aceitos pelo réu, como verdadeiros, os
fatos articulados pelo autor, sendo considerado revel, nomeando-se para o caso 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 21 de Outubro de 2016.                                   (02 e 03)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005858-64.2015.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Longobardi
Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rejane Patrícia Pessoa Brandão Evangelista, CPF
761.489.043-49, RG 52939519-8, Solteira, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória
por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: objetivando
o recebimento da quantia de R$ 4.302,99, referente contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre as partes. . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado 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 30 de novembro de 2016.                                                                    (02 e 03)

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1039387-77.2015.8.26.0002: Procedimento Sumário.
Requerente: Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA, Requerido: Pedro Francisco de
Oliveira. Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1039387-77.2015.8.26.0002O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Helena Campos
Refosco, na forma da Lei, etc..Faz Saber a(o) Pedro Francisco de Oliveira, RG 3.795.104-X,
CPF.420.092.788-87 que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário,
objetivando a Cobrança da quantia de R$ 21.854,04, referente ás despesas da taxa de conservação
e Melhoramentos do lote 21 da Quadra JK, do Loteamento Ninho Verde II - Eco Residence. Estando
o réu, em lugar ignorado, foi deferido sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na
inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Nada Mais..
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2016.                                (02 e 03)

Extrato acetônico da folha de 
massaranduba, planta típica da 
Região Nordeste, se mostrou 
efi caz no combate à tricomoní-
ase, uma doença sexualmente 
transmissível que pode atingir 
pessoas e gado bovino. “É um 
dado importante para uma 
planta nativa da caatinga, por-
que pode agregar valor a ela, 
abrindo uma perspectiva para 
desenvolvimento de arranjos 
produtivos com a massarandu-
ba, além de ser uma informação 
importante para conservação 
da espécie”, afi rma o pesqui-
sador Alexandre Gomes.

Um estudo recente publicado 
por pesquisadores do Instituto 
Nacional do Semiárido (Insa) 
comprova a ação de substâncias 
encontradas no extrato da folha 
da Massaranduba (Manilkara 
rufula), espécie endêmica da 
Caatinga, contra os protozoá-
rios causadores da tricomoníase 
bovina e humana, Trichomonas 
foetus e Trichomonas vaginalis, 
respectivamente.

A massaranduba é uma árvore 
que pode ser encontrada em 
toda a Região Nordeste e foi 
nela que os cientistas desco-
briram uma alternativa para 
solucionar estes problemas. O 
trabalho investigou a atividade 
do extrato acetônico da folha 
da planta (produzido a partir 
do pó da folha mergulhado na 
acetona, um solvente orgânico) 
e, de sete frações produzidas a 
partir deste extrato. O material 
utilizado foi coletado no Parque 
Nacional do Catimbau, em Bu-
íque (PE).

Foram realizados testes com 
amostras isoladas de T. foetus 
e T. vaginalis e o estudo com-
provou que concentrações de 
10mg/mL do extrato e as fra-
ções foram capazes de matar 
os protozoários. “É um dado 
importante para uma planta 

nativa da caatinga, porque pode 
agregar valor a ela, abrindo uma 
perspectiva para desenvolvi-
mento de arranjos produtivos 
com a massaranduba, além de 
ser uma informação importante 
para conservação da espécie”, 
explica o pesquisador do Insa, 
Alexandre Gomes. A pesquisa 
também mostrou que na com-
posição do extrato contém 
fl avonoides e taninos, subs-
tâncias que apresentam ação 
antioxidante.

A tricomoníase humana 
é uma doença sexualmente 
transmissível causada pelo Tri-
chomonas vaginalis. Segundo a 
OMS, a cada ano, 276 milhões de 
pessoas são infectadas pelo pa-
rasita no mundo. A enfermidade 
nos humanos está associada 
ao aumento da transmissão do 
HIV, parto prematuro, bebês 
com baixo peso, infertilidade, 
doença infl amatória pélvica, 
e câncer do colo do útero e 
próstata. A medicação padrão 
para o tratamento em seres 
humanos é o metronidazol, no 
entanto, o aumento crescente 
de resistência às drogas é a 
principal causa de falha do 
tratamento.

A tricomoníase bovina, por 
sua vez, é uma doença sexual-
mente transmissível causada 
pelo T. foetus. A transmissão se 
dá exclusivamente por meio de 
cruzamentos das fêmeas com 
touros infectados assintomáti-
cos. Podem ocorrer nos animais 
infectados perdas econômicas 
signifi cativas devido à infertili-
dade, baixas taxas de gravidez 
e aborto em vacas. Erradicar a 
infecção gera custos elevados, 
uma vez que não há nenhum 
tratamento aprovado e depen-
dem de medidas como o abate 
de touros contaminados.

Fonte e mais informações 
(www.mcti.gov.br).

Ainda preocupados com 
a crise econômica, e 
diante de riscos como o 

de vir a perder seus empregos, 
os consumidores brasileiros, em 
sua maioria, estão apreensivos e 
adiam para o segundo semestre 
seus planos de compras ou de 
gastos, à espera de uma me-
lhora do cenário nacional. É o 
que mostra a enquete “Hábitos 
e tendências de consumo do 
brasileiro no início de 2017”, 
realizada pela Deloitte.

De acordo com o levanta-
mento, em questão aberta a 
múltiplas escolhas, 61% dos 
participantes da enquete afi r-
maram que vão postergar para 
o segundo semestre do ano 
possíveis gastos com viagens 
e com a troca de equipamen-
tos eletroeletrônicos (como 
TV, smartphone, computador 
etc.). O segundo desejo de 
compra mais citado, e que fi cará 
para mais tarde para 51% dos 
pesquisados, está relacionado 
à troca de eletrodomésticos 
(como geladeira, fogão e outras 
utilidades para o lar). A compra 
ou troca de carro vem em ter-
ceiro lugar na lista de desejos 
postergados para a segunda 
metade do ano (com 45% das 
referências).

Alguns serviços também de-

Com certeza você já ouviu 

conselhos como “se você 

não tem disciplina, não 

tem êxito”, “o segredo do 

triunfo é não ter pregui-

ça e acordar às 5h00 da 

manhã”

Ou., ainda, “pessoas bem-
sucedidas praticam 
esportes todos os dias”. 

Hoje, existe uma infi nidade 
de discursos prontos com a 
fórmula do sucesso nos incen-
tivando a agir como robôs para 
conquistar a autodisciplina. A 
verdade, no entanto, é que para 
obtê-la é preciso conhecer a si 
mesmo e entender as melhores 
tarefas são aquelas que você é 
capaz de realizar.

Se você não consegue acor-
dar às 5h00, acorde às 8h00. Se 
você não gosta de ir à acade-
mia, faça yoga, meditação ou 
qualquer outra coisa. O grande 
problema das pessoas tem sido 
o esforço excessivo que elas 
fazem para se adaptar a uma 
realidade da qual não gostam. A 
famosa expressão “no pain, no 
gain” (“sem dor, sem ganho”) 
dos americanos é uma grande 
besteira. 

Eu, por exemplo, construí o 
hábito de reservar 15 minutos 
das minhas manhãs para fazer 
algum curso, ler ou aprender 
alguma coisa online. Lembro 
que, no princípio, um impor-
tante empresário me disse 
que eu precisava destinar pelo 

menos uma hora para isso. Ele 
é um homem respeitável e eu 
reconheço a importância do 
aprendizado; mas, para mim, 
aquilo não funcionava. Faço do 
jeito que dá certo para mim. 

Não se comporte como um 
robô. Entenda quais são as coi-
sas que te levam ao ganho sem 
precisar, necessariamente, 
“sentir dor”. Adapte as tarefas 
às suas preferências, habilida-
des e possibilidades. Uma dica 
para isso: quando escolher uma 
atividade, execute-a por pelo 
menos 30 dias para entender 
se você vai se adaptar a ela 
ou não. Quando você diz que 
pretende destinar um tempo 
para leitura diária, por exem-
plo, fi ca bastante motivado nos 
5 primeiros dias, mas depois a 
tarefa “perde a graça” e você 
começa a pensar em desistir. 

E se você supera a “fase da 
desistência”, a atividade em 
questão passa a parecer mais 
leve, mais natural. Essa é, 
sem dúvida, a melhor forma 
de exercitar a autodisciplina. 
Administre seu tempo para 
usá-lo da forma que for melhor 
para você. Ande mais e corra 
menos. 

Quem corre muito não apro-
veita a vida e não consegue 
organizar seu tempo de forma 
inteligente. 

(*) - Especialista em administração 
de tempo e produtividade e CEO da 

TriadPS, programas e consultoria. 
Autor dos livros A Tríade do Tempo; 

Você, Dona do Seu Tempo; Estou em 
Reunião; entre outros (www.triadps.
com.br) e (www.maistempo.com.br).

Qual é a melhor forma de 
obter autodisciplina?

Christian Barbosa (*)

Consumidor adia planos de 
compras à espera de um 

cenário econômico melhor
O consumidor segue cauteloso diante da crise renitente, inclusive com receio de perder seu emprego

teve um vislumbre de melhora 
com o ‘boom’ consumista de 
alguns anos atrás, percebeu 
que aquilo não era sustentável 
e agora está sendo ponderado: 
‘Preciso parar para pensar um 
pouco antes de gastar ou de me 
endividar”. 

Segundo os dados da enque-
te, (37%) considera estar hoje 
em igual situação fi nanceira à 
que estava no início de 2016. 
Para 27%, a situação pessoal 
do momento é pior do que 
há um ano. E, diante de doze 
meses ruins como termo de 
comparação, 34% dos partici-
pantes se veem atualmente em 
melhor situação do que no mês 
de janeiro anterior.

Os fatores que mais infl uen-
ciram a decisão de compra dos 
consumidores neste início de 
ano foram: o receio dos efeitos 
da crise econômica (citado 
por 94% dos participantes da 
enquete); cautela em relação à 
alta da infl ação e/ou dos juros 
(91%); o fato de os pesqui-
sados afi rmarem que sempre 
economizam ou poupam parte 
ou todo o seu décimo terceiro 
salário (65%); e o receio de 
perder o emprego (com 44% 
das referências).

Fonte e mais informações: 
(www.deloitte.com/about).

vem ser afetados pela cautela 
do consumidor, já que 41% dos 
1.084 consultados pelo instituto 
IBOPE/Conecta-i afirmaram 
que vão protelar para o segundo 
semestre de 2017 os gastos pre-
vistos com cuidados pessoais 
(como academia e tratamentos 
estéticos, entre outros). 

O seguimento de consumo 
menos afetado, de acordo com 
a enquete, é o de educação, já 
que 34% dos pesquisados pla-
nejam deixar para mais adiante 
seus planos de gastar com 
cursos superiores, de línguas 
ou técnicos.

“Percebemos que as pessoas 
têm muita vontade de que o 

Brasil volte logo aos trilhos. 
Mas, o consumidor segue cau-
teloso diante da crise renitente, 
inclusive com receio de perder 
seu emprego. É natural, então, 
que adie seus planos de com-
pra, esperando uma melhora 
no cenário econômico”, avalia 
o responsável pela enquete, 
Reynaldo Saad, sócio-líder para 
a indústria de Bens de Consu-
mo e Produtos Industriais da 
Deloitte Brasil.

Para o executivo, o Brasil 
não alcançou o estágio de 
maturidade que se refl ete em 
uma economia estável e bem 
estruturada. “O brasileiro 
levou um grande susto. Ele 

O decreto de controle imigratório assi-
nado pelo presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, também trouxe mudanças 
na concessão do visto para brasileiros 
que quiserem viajar ao país. Segundo a 
assessoria de imprensa da Embaixada 
dos Estados Unidos em Brasília, todos os 
solicitantes deverão passar pela entrevista 
pessoal. 

As exceções são para solicitantes de 
vistos diplomáticos e ofi ciais de governos 
estrangeiros e organizações internacio-
nais, pessoas com idade inferior a 14 
anos ou superior a 79 anos e aqueles que 
anteriormente tinham um visto na mesma 
categoria e que expirou menos de 12 
meses antes do novo pedido. “O governo 
dos Estados Unidos está empenhado em 
facilitar viagens legítimas de visitantes 

Caso você tenha o seu visto negado, pode 

entrar novamente com um pedido.

EUA mudam regras de entrevista de 
visto para os brasileiros

internacionais e ao mesmo tempo garantir 
a segurança de suas fronteiras”, informou 
a embaixada, em nota.

Anteriormente, era isentos de entrevis-
ta aqueles solicitantes que renovassem 
seus vistos na mesma categoria, até 48 
meses após o vencimento. Brasileiros e 
argentinos, entre 14 e 15 anos, e entre 
66 e 79 anos, que solicitavam vistos pela 
primeira vez, também eram isentos de 
entrevista. A embaixada orienta aos 
solicitantes de vistos que revisem as al-
terações anunciadas no decreto presiden-
cial, incluindo o programa de entrevista 
de visto, para saber se estas mudanças 
afetarão a categoria de visto. O decreto 
está disponível, em português, na página 
da Embaixada dos Estados Unidos no 
Brasil (ABr).

Reprodução

Ação de planta da 
caatinga contra doenças 
em humanos e animais

Massaranduba, planta típica da Região Nordeste.
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