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“Pecar pelo 
silêncio, quando se 
deveria protestar, 
transforma homens 
em covardes”.
Abraham Lincoln (1809/1865)
16º presidente dos Estados Unidos

BOLSAS
O Ibovespa: +0,99% Pontos: 
64.835,40 Máxima de +0,99% : 
64.835 pontos Mínima de -0,71% 
: 63.740 pontos Volume: 7,54 
bilhões Variação em 2017: 7,65% 
Variação no mês: 0,26% Dow 
Jones: -0,18% (18h31) Pontos: 
20.054,59 Nasdaq: +0,13% 
(18h31) Pontos: 5.681,66 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1178 Venda: R$ 3,1183 
Variação: -0,12% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,19 Venda: R$ 3,29 
Variação: +0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1248 Venda: R$ 
3,1255 Variação: -0,16% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0570 
Venda: R$ 3,2570 Variação: 
+0,12% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,52% ao 
ano. - Capital de giro, 12,66% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.239,50 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 122,270 
Variação: -0,02%.

Cotação: R$ 3,1320 Variação: 
-0,16% - Euro (18h31) Compra: 
US$ 1,0687 Venda: US$ 1,0687 
Variação: +0,05% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3300 Venda: R$ 
3,3320 Variação: -0,15% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2530 Ven-
da: R$ 3,4870 Variação: -0,09%.

vespa Futuro: +1,39% Pontos: 
65.080 Máxima (pontos): 65.155 
Mínima (pontos): 63.855. Global 
40 Cotação: 916,276 centavos 
de dólar Variação: +0,08%.

De acordo com uma 
reportagem publicada 
ontem (8), no site 

do jornal britânico de eco-
nomia Financial Times, “os 
brasileiros estão chegando à 
conclusão de que a recupe-
ração da profunda recessão 
do país nos últimos dois anos 
será muito mais lenta do que 
o esperado”, trouxe a publi-
cação. O FT cita dados da 
Euromonitor, que mostram 
que a despesa média por 
domicílio caiu 9% entre 2014 
e 2016, ao mesmo tempo em 
que a criação de emprego se 
tornou negativa e terminou 
o boom do consumo alimen-
tado pelo crédito. 

     

Recuperação da 
economia brasileira será 
longa e lenta, aponta ‘FT’

“O rastreamento de volta 
será longo e lento”, observou a 
gerente de renda e despesa da 
Euromonitor, An Hodgson, ao 
FT, prevendo que as despesas 
das famílias ultrapassem seu 
nível de 2014 somente em 
2025, em termos ajustados 
pela infl ação O gasto médio 
por domicílio foi de cerca de 
R$ 68 mil em 2014 e caiu para 
R$ 61,8 mil no ano passado. 
Este ano, cairá para cerca de 
R$ 61,4 mil antes de começar 
a subir novamente. 

Uma razão apontada para a 
recuperação lenta é que ela 
não será alimentada por dívida. 
“Houve muita conversa sobre 
a expansão da classe média, 

sobre pessoas que deixam a 
pobreza por meio de gastos com 
crédito”, lembrou An. Os dados 
mostram agora “uma mudança 
de confi ança no modelo de 
crescimento liderado pelo con-
sumo”. A especialista salientou 
que, desde a crise fi nanceira 
internacional de 2008/2009, 
a economia brasileira tem 
sido muito mais dependente 
do consumo doméstico do 
que muitas outras economias 
emergentes. 

A despesa do consumidor 
como fatia do PIB atingiu o 
pico de 61,8% no ano passado. 
A Euromonitor espera que caia 
mais de um ponto porcentual 
este ano e continue a cair no 

O FT mostra que a despesa média por domicílio caiu 9% entre 2014 e 2016.

futuro previsível. A causa dessa 
angústia é clara, de acordo com 
a reportagem: “Depois de anos 
de criação de empregos, o Bra-
sil vem perdendo vagas no setor 

formal a um ritmo alarmante”. 
Para o Financial Times, não foi 
o consumo doméstico que levou 
o Brasil à recessão e tampouco 
o fará sair de lá. O site cita 

dados negativos da produção 
industrial, mas traz análises 
de que os investimentos não 
podem ser adiados “para 
sempre” (AE).

O ministro do STF, Luiz Fux, 
disse ontem (8) que a situação 
econômica do estado do Rio de 
Janeiro é, de fato, “de calami-
dade”. Fux é relator da ação 
em que o governo fl uminense 
pede que a Corte conceda 
uma liminar para antecipar os 
efeitos de um acordo de recu-
peração fi scal com a União. Os 
procuradores estaduais pedem 
que seja afastada a aplicação da 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) em função da decreta-
ção de calamidade nas contas 
públicas do estado. 

Sem a liminar, será preciso 
aguardar a aprovação das 
medidas de auxílio e das con-
trapartidas pelo Legislativo es-
tadual para que a ajuda federal 
tenha efeito. O ministro marcou 
para o dia 13 uma audiência 
de conciliação para debater a 
situação, que classifi cou como 
“difi cílima” e sobre a qual admi-
tiu ter “muitas dúvidas”. “Isso 
aqui é um caso que transcende 
a justiça, para atingir, digamos 
assim, uma justiça econômica, 
temos que encontrar um justo 
econômico que não prejudique 
a União e ao mesmo tempo não 
faça com que o estado feche as 
suas portas”, disse.

Há poucos dias, o procurador-
geral da República, Rodrigo 
Janot, disse que a situação 
fi scal do Rio é resultado de 

Ministro do STF, Luiz Fux.

A infl ação ofi cial do país fechou janeiro 
de 2017 com a menor alta para os meses 
de janeiro de toda a série histórica inicia-
da em 1979 – ou seja, em quase quatro 
décadas. A constatação é do IBGE, que 
divulgou ontem (8), no Rio de Janeiro, o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA): 0,38%. No entanto, em 
janeiro a taxa subiu 0,8 ponto percentual 
(pp) em relação a dezembro de 2016, ao 
passar de 0,3% para 0,38%. É, porém, 
0,89 pp inferior ao apurado em janeiro 
do ano passado: 1,27%.

Com o resultado, a inflação acumulada 
pelo IPCA nos últimos 12 meses é de 
5,35%, ficando 0,94 pp abaixo dos 6,29% 
apurados nos 12 meses encerrados em 
dezembro de 2016. Os dados do IBGE 
indicam, ainda, que a alta de janeiro 
foi puxada pelas tarifas de ônibus, que 
subiram 2,84%, liderando o ranking dos 
principais impactos individuais, com 

É a menor alta para os meses de janeiro de 

toda a série histórica iniciada em 1979.

Máquina pública
Os gastos com a manutenção da 

máquina pública caíram 2,6% em 
2016 na comparação com 2015, des-
contada a infl ação. Em valores reais, 
o recuo chega a R$ 953,8 milhões, 
segundo dados divulgados ontem 
(8) pelo Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. A maior 
queda foi registrada nos gastos com 
passagens, cuja despesa caiu 20,5% 
em relação a 2015.

O empresário Eike Batista, o 
ex-governador do Rio de Janei-
ro, Sergio Cabral, e outras 10 
pessoas - incluindo o irmão e 
a ex-esposa de Cabral - foram 
indiciados ontem (8) pela Po-
lícia Federal. Todos são alvos 
da Operação Efi ciência, um dos 
desdobramentos da Operação 
Lava Jato. Eike é acusado de 
corrupção ativa, lavagem de di-
nheiro e organização criminosa 
enquanto Cabral responderá a 
mais um processo por corrup-
ção passiva, lavagem de dinhei-
ro e organização criminosa.

Segundo dados revelados 
pela PF, o ex-bilionário é sus-
peito de ter pago cerca de R$ 
16,5 milhões em propinas para 
se benefi ciar em obras no esta-
do do Rio. Ontem, Eike foi le-
vado novamente para depor na 
sede da PF, mas seu advogado 
afi rmou que ele só responderá 
perguntas ao juiz. 

Os demais acusados são 
Wilson Carlos Cordeiro da Silva 

O presidente do TSE, minis-
tro Gilmar Mendes, classifi cou 
ontem (8) como “preocupante” 
a urgência aprovada pelos de-
putados na tramitação de um 
projeto que revoga o direito 
da Justiça Eleitoral de expedir 
instruções que disciplinem a 
execução da Lei dos Partidos 
Políticos. Para ele, a proposta 
consagrará a impunidade.

“Vejo com muita preocupação 
essa iniciativa, que praticamen-
te impede que o tribunal regula-
mente as eleições via resolução, 
revoga o dispositivo que permite 
ao tribunal fazer as resoluções 
que muito têm contribuído para 
disciplinar, para efetivar, para 
realizar as próprias eleições”, 
afi rmou Mendes, ao destacar 
ainda o trecho do texto que 
prevê o fi m de sanções para os 
partidos que não apresentarem 
suas prestações de contas anu-
ais em dia. “Isso torna inútil esse 
esforço que estamos fazendo de 
cobrar a prestação de contas, na 
medida em que nos impede de 
aplicar qualquer sanção”, disse 
Mendes.

Para ele, caso o projeto 
seja aprovado, “vamos estar 
consagrando a impunidade 
daqueles partidos que mal 
aplicam os recursos públicos, 

Presidente do TSE, Gilmar 

Mendes, concede entrevista 

sobre projeto que restringe a 

atuação da corte.
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O governo do Espírito Santo 
publicou na edição de ontem 
(8), do Diário Ofi cial do Es-
tado decreto que transfere 
o controle operacional dos 
órgãos de segurança pública 
estadual para o general de 
brigada Adilson Carlos Katibe, 
responsável pela força-tarefa 
que atua no Estado desde a 
última segunda-feira, 6. 

Segundo o Ministério da 
Defesa, essa transferência faz 
parte da burocracia necessária 
para o envio de tropas federais 
- desde segunda-feira agentes 
das Forças Armadas e da Força 
Nacional de Segurança estão 
nas cidades capixabas para 
substituir os policiais militares, 
que no último fi nal de semana 

iniciaram um motim.
Conforme a assessoria de 

imprensa da pasta da Defesa, 
procedimento semelhante foi 
adotado em todas as outras 
ocasiões em que houve envio de 
tropas federais - por exemplo, 
durante a Olimpíada e Paralim-
píada no Rio de Janeiro, no ano 
passado, e no Amazonas e em 
Roraima, neste ano.

Pelo menos até o dia 16, o co-
mandante das forças públicas 
de segurança no Estado do Es-
pírito Santo passa a ser Katibe, 
responsável pelas operações 
das Forças Armadas para a 
Garantia da Lei e da Ordem 
nos municípios capixabas. Essa 
situação pode ser estendida 
para além do dia 16 (AE).

Integrantes do exército patrulham as ruas de Vitória.

Wilton Junior

Infl ação é a menor para os meses de 
janeiro em quase quatro décadas

razão das altas taxas de desemprego e 
da difi culdade de crédito é fundamental 
para que as taxas de infl ação se mante-
nham em níveis relativamente baixos, se 
comparados ao ano de 2015.

Para Eulina, “o recuo da demanda 
tem sido fundamental para que a gente 
esteja tendo hoje taxas de infl ação bem 
mais baixas do que há alguns anos. A 
conjuntura não mudou: há um esboço 
de recuperação em alguns setores da 
indústria, mas não há resposta em termos 
de venda e o contexto ainda é de pouca 
grana”, afi rmou. A técnica do IBGE avalia 
que, em fevereiro, o IPCA ainda sofrerá o 
impacto pontual dos reajustes das men-
salidades escolares “que também pesam 
muito e causam impacto no orçamento 
das famílias. Haverá ainda resquícios dos 
reajustes das tarifas de ônibus que ainda 
vão aparecer em menor escala no índice 
do próximo mês”, fi naliza (ABr).

0,07 pp para a taxa global do mês. Item 
importante nas despesas do consumi-
dor, os ônibus urbanos têm expressiva 
participação de 2,61% na formação do 
IPCA.

Na avaliação da coordenadora de Ín-
dices de Preços do IBGE, Eulina Nunes 
dos Santos, o recuo da demanda em 

Projeto sobre TSE 
“consagra impunidade”

porque não haverá sanção, e 
vamos estar eternizando agre-
miações fakes – agremiações 
de fachada, esses diretórios 
que são improvisados”, disse 
o presidente do TSE.

Após a repercussão negati-
va, o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, retirou de pauta 
o projeto. Ele, no entanto, de-
fendeu que deve ser mantida a 
votação da parte do texto que 
permite às siglas manterem co-
missões provisórias por tempo 
indeterminado. “Eu acho que 
gente pode votar com calma a 
parte que trata das comissões 
provisórias”, disse (ABr/AE).

Fux: situação fi scal
do Rio de Janeiro
é de “calamidade”

má administração fi scal e não 
de “calamidade natural ou de 
fatores externos” que tenham 
acometido o estado. O mesmo 
argumento foi utilizado pelo 
Banco do Brasil e pela Caixa, que 
se posicionaram contra o acordo 
dentro da mesma ação. 

No mês passado, o gover-
nador do Rio, Luiz Fernando 
Pezão, assinou um termo de 
compromisso com o governo 
federal para receber socorro 
fi nanceiro da União. Para sanar 
um défi cit que pode chegar a 
R$ 26,132 bilhões em 2017, o 
estado vai receber o aval do 
governo federal para tomar dois 
empréstimos de cerca de R$ 6,5 
bilhões, tendo como garantias 
a privatização da Companhia 
Estadual de Águas e Esgotos 
do Rio de Janeiro (Cedae) e 
uma antecipação de receitas de 
royalties do petróleo (ABr).

Forças Armadas assumem 
controle da segurança

no Espírito Santo

PF indicia Eike, Cabral 
e mais 10 pessoas

Carvalho, Carlos Emanuel de 
Carvalho Miranda e Luiz Carlos 
Bezerra - que respondem por 
corrupção passiva, lavagem de 
dinheiro e organização crimino-
sa; Sérgio de Castro Oliveira, Ál-
varo José Galliez Novis, Thiago 
de Aragão Gonçalves Pereira e 
Silva, Francisco de Assis Neto 
e Mauricio de Oliveira Cabral 
Santos - que respondem por 
lavagem de dinheiro e organiza-
ção criminosa; Flávio Godinho, 
que responde por organização 
criminosa, e Suzana Neves Ca-
bral, que responde por lavagem 
de dinheiro (ANSA).

Felipe Dana/AP



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para

PPa
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OPINIÃO
Você sabe lidar com as 
mudanças (positivas e 

negativas) da vida?

Mudanças fazem parte 

essencial da vida. A 

natureza tem seu ciclo 

anual de mudanças com 

as diferentes estações

Podemos até afirmar: 
tudo muda, nada per-
manece igual. Até nosso 

próprio corpo está sempre em 
modifi cação. A matéria que 
o constitui muda constante-
mente. Algumas mudanças 
têm um impacto signifi cativo 
em nossas vidas. Há as dese-
jadas, como um casamento, 
uma nova casa, um novo em-
prego, um novo companheiro, 
entrar na faculdade, esperar 
um fi lho... 

Nessas situações, temos 
uma sensação de ganho e 
damos as boas vindas, nos 
sentimos bem, muito embora, 
às vezes, elas nos apresentem 
situações difíceis e desafi ado-
ras. Outras mudanças, porém, 
não são desejadas nem pla-
nejadas, como uma doença, 
uma separação, a morte de 
alguém querido ou a perda 
do emprego. Aí temos uma 
sensação de perda que pode 
nos afetar de maneira muito 
acentuada, nos entristecendo 
e até deprimindo. 

Em alguns momentos, nos 
sentimos sem chão, como se 
todas as referências que nos 
davam segurança e direção de-
saparecessem. Este é um mo-
mento delicado que merece 
nossa atenção. Virgínia Satir, 
terapeuta americana e mãe da 
terapia familiar, desenvolveu 
um modelo muito interessante 
e prático, com 6 passos que 
resumem como o processo de 
mudança acontece.

1º passo: Segundo Virginia, 
vivemos em determinado Sta-
tus Quo, ou seja, uma situação 
de vida onde trabalhamos em 
um local, temos ou não uma 
determinada família, mora-
mos num bairro, levamos a 
vida de certa maneira. 

2º passo: Surge, então, o 
chamado Novo Elemento, 
desejado ou indesejado, que 
chacoalha o Status Quo. Esse 
Novo Elemento pode ser qual-
quer uma das mudanças que 
falamos anteriormente, algo 
que chega e muda tudo. 

3º passo: Essa chacoalhada 
na vida nos leva ao que Virginia 
chamou de Caos. O mundo 
não é mais o mesmo e isso 
nos leva a uma sensação de 
incerteza, porque, de fato, não 
sabemos o que vai acontecer 
ou para aonde vamos. Pode 
ser um alívio saber que não 
enlouquecemos, é apenas uma 
fase de Caos, que também vai 
passar. 

Nas grandes perdas da 
vida, pode ser o momento de 

luto, da dor. Muitas vezes, o 
Caos traz sensações físicas 
de ansiedade e tensão. É 
importante saber que isso faz 
parte da experiência humana 
para que possamos acolher os 
novos aprendizados que dela 
decorrem.

4º passo: O Ciclo de Mu-
dança não termina no Caos. 
Depois vem o Ponto de Es-
colha. Esse é um momento 
interessante, no qual temos a 
opção de voltar a um padrão 
anterior ou tomar uma nova 
direção. 

5º passo: Em seguida, 
vem outra fase importante, 
a dos Novos Aprendizados 
e Práticas, ou seja, do nosso 
comprometimento em adotar 
hábitos a partir dos novos 
aprendizados. Aqui cabe res-
saltar a importância de nos 
cercarmos de recursos que 
nos mantenham no caminho 
da opção que tivemos. Es-
ses recursos podem ser um 
terapeuta, um coach ou até 
amigos, esporte, meditação, 
cuidado na alimentação... 

É fundamental ter em mente 
que, se não adquirimos novos 
hábitos na vida, difi cilmen-
te a mudança positiva se 
estabelecerá. Como dizia a 
citação atribuída a Einstein: 
“Que loucura é esperar um 
resultado diferente fazendo 
a mesma coisa”.  

6º passo: Ao fi m desse pro-
cesso, chegamos a um Novo 
Status Quo, que certamente 
será chacoalhado por um Novo 
Elemento, mais cedo ou mais 
tarde.

Quando passamos por uma 
mudança, como uma perda, 
isso pode ser devastador, pois 
fi camos debilitados. É bom 
lembrar que essa é uma fase 
de Caos, que por mais terrí-
vel que seja, vai passar. Mas, 
mesmo no Caos, podemos 
fazer algumas escolhas, trazer 
novas práticas e recursos para 
nossas vidas, que nos ajudem 
a atravessar um período deli-
cado, incerto e doloroso. 

Um acompanhamento tera-
pêutico, um guia espiritual, 
uma caminhada na natureza, 
uma viagem, um amigo, uma 
massagem. Recursos são tudo 
o que nos favorece no caminho 
do nosso fortalecimento e nos 
energiza. Entre os afazeres 
e as urgências da vida, é 
importante considerar o que 
realmente é essencial para a 
manutenção da vida e do en-
tusiasmo, lembrando que, às 
vezes, pequenas ações promo-
vem grandes resultados.

(*) - É representante no Brasil do 
Instituto Virgínia Satir da Alemanha 

(www.virginiasatir.de) e uma das 
organizadoras da Formação no 

Modelo de Validação Humana Virginia 
Satir (www.virginiasatir.com.br).

Ana Guitián Ruiz (*) 
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“A única diferença resi-
de em que nos ma-
nicômios essa arte 

é sincera, produto ilógico de 
cérebros transtornados pelas 
mais estranhas psicoses; fora 
deles, nas exposições públicas, 
zabumbadas pela imprensa 
e absorvidas por americanos 
malucos, não há sinceridade 
nenhuma, nem nenhuma lógi-
ca”, escreveu Monteiro Lobato, 
em 1917, sobre os trabalhos da 
artista, que havia voltado há 
pouco da Europa.

A mostra individual, que reu-
niu 53 obras, entre pinturas, gra-
vuras e desenhos, foi percursora 
da Semana de Arte Moderna, 
realizada em 1922, e que abriu 
as portas para as vanguardas ar-
tísticas no Brasil. Alguns desses 
trabalhos, elaborados durante 
os seis anos em que a artista 
esteve no exterior (Alemanha 
e Estados Unidos), e no ano de 

Trabalhos de Anita Malfatti são mostrados no Museu de Arte 

Moderna de São Paulo.

Os valores repassados pela 
União a estados e municípios 
para a complementação da 
merenda escolar terão agora 
seu primeiro reajuste após 
sete anos. O aumento foi 
anunciado pelo presidente Mi-
chel Temer e pelo ministro da 
Educação, Mendonça Filho, 
em cerimônia no Palácio do 
Planalto. Os R$ 465 milhões 
a mais, a serem liberados por 
meio do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae) 
em 2017, beneficiarão 41 
milhões de estudantes.

O reajuste será de 20% para 
alunos dos ensinos funda-
mental e médio, público que 
representa 71% dos atendidos 
pelo programa. Os demais 
terão aumento médio de 7%. 
Esses percentuais referem-se 
ao reajuste per capita/refeição 
a ser aplicado. O orçamento 
do Pnae para 2017 é de R$ 
4,15 bilhões. Desse total, R$ 
1,24 bilhão têm como des-
tino a compra de alimentos 
produzidos por agricultores 
familiares. “Desde 2010 o 
valor da merenda não tinha 
qualquer reajuste repassado 
para os governos estaduais e 
municipais”, disse o ministro, 

Reajustes anunciados ontem (8) são os primeiros na merenda 

escolar em 7 anos.

O papa Francisco fez um 
apelo ontem (8) em defesa dos 
membros da etnia rohingya, 
grupo muçulmano que é alvo 
de perseguições em países do 
sudeste asiático, principalmen-
te em Mianmar. Para escapar 
da repressão realizada pela 
maioria budista, esse povo 
busca proteção em Bangladesh, 
Malásia, Tailândia ou Indonésia, 
mas frequentemente encon-
tra as portas dessas nações 
fechadas.

“Gostaria de rezar hoje pelos 
nossos irmãos e irmãs rohingya, 
que são expulsos de Mianmar e 
vão de um lado a outro porque 
não os querem. São bons, não 
são cristãos, são gente pacífi ca, 
nossos irmãos e irmãs. Há anos 
que sofrem, são torturados, as-
sassinados, simplesmente por 

causa de sua fé muçulmana”, 
disse Francisco. O apelo foi 
feito no dia da santa Josefi na 
Bakhita, que viveu como imi-
grante na Itália após ter sido 
escravizada na África.

Nos últimos meses, dezenas 
de milhares de rohingyas já 
fugiram de Mianmar rumo a 
Bangladesh, de acordo com 
a Organização Internacional 
para as Migrações (OIM). 
Também na audiência geral, o 
Papa cobrou dos governos uma 
ação mais fi rme contra o tráfi co 
de seres humanos. “Encorajo 
todos que ajudem os menores 
escravizados e abusados a se 
libertarem de tal opressão. De-
sejo que todos os que tiverem 
responsabilidade de governo 
combatam essa praga”, decla-
rou (ANSA).

Papa defende os membros da etnia rohingya, grupo muçulmano 

perseguido no sudeste asiático.

Responsável pela Operação 
Mãos Limpas, que desbaratou 
um vasto esquema de corrupção 
nos principais partidos da Itália, 
o ex-promotor Antonio Di Pietro 
afi rmou ontem (8) que, passados 
25 anos do início do inquérito, 
o sistema de propinas no poder 
público continua existindo. Em 
programa na rádio universitária 
“Cusano Campus”, em Roma, 
Di Pietro disse que há “muita 
amargura” na opinião pública 
sobre os efeitos da investiga-
ção conduzida por ele e “muita 
desilusão” sobre aquilo que se 
poderia fazer para combater a 
corrupção.

“A prática de pagar propinas 
ainda está aqui, como antes. 
Houve um diagnóstico 25 anos 
atrás, não em um hospital, mas 
na Procuradoria da República, 
que identifi cou um tumor social 
que empobreceu os caixas do 
Estado, arruinou a livre concor-
rência, brutalizou a democracia 
política”, declarou. Contudo, 
segundo o ex-promotor, ao in-
vés de tratar do “câncer”, a Itália 
preferiu “curar os médicos”. 
“Agora o tumor se tornou uma 
metástase”, disse Di Pietro, 
antes de propor a criação de 
uma “comissão histórica” para 
analisar os desdobramentos da 

Ex-promotor Antonio Di Pietro.

Rival de Putin 
impedido de 
disputar eleições

Alexei Navalny, o principal 
opositor do presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, foi considerado 
culpado ontem (8) por um desfal-
que fi nanceiro em uma empresa 
e afastado da política. Ele foi 
punido com uma pena suspensa 
de cinco anos de prisão. Além do 
opositor, que sempre se declarou 
inocente e vítima de perseguição 
política, a empresa madeireira 
Kirovles foi condenada a uma 
multa de 500 mil rublos (cerca 
de R$ 8,5 mil).

O julgamento feito pelo tri-
bunal da província de Kirov é 
o segundo sobre o caso, já que 
no ano passado, o Supremo da 
Rússia anulou a audiência por 
considerar que houve falhas no 
processo. Navalny, 40 anos, é 
conhecido por fazer campanhas 
contra a corrupção do governo 
russo e tinha anunciado recen-
temente que faria campanha 
para concorrer à Presidência 
no ano que vem. 

Pela Constituição, Putin tem 
o direito de concorrer a um se-
gundo mandato de seis anos e o 
rival seria o principal opositor 
ao mandatário. Na política, ele 
já concorreu à Prefeitura de 
Moscou em 2013. Apesar da 
derrota, ele surpreendeu por 
conquistar cerca de 25% dos 
votos (ANSA).
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100 anos da estreia de Anita 
Malfatti e do modernismo no Brasil
O Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) recebe obras de Anita Malfatti que despertaram reações 
apaixonadas da crítica quando foram exibidas pela primeira vez

radigmas, que levou, inclusive, 
à devolução de cinco trabalhos 
que haviam sido vendidos, 
após a publicação do artigo de 
Lobato no jornal ‘O Estado de 
S. Paulo’. Fazem parte desse 
momento pinturas famosas, 
como o Homem de Sete Cores 
(1915/16) e os óleo sobre tela 
O japonês e O farol.

Na segunda parte podem ser 
vistos trabalhos desenvolvidos 
durante os estudos da artista 
em Paris, como as pinturas a 
óleo Porto de Mônaco (1925) e 
Paisagem de Pirineus, além das 
aquarelas Veneza, Canal e Vista 
do Fort Antoine em Mônaco. A 
última parte da mostra traz a 
produção realizada a partir da 
década de 30, quando a artista 
fez diversos retratos de amigos 
e familiares. Há ainda paisagens 
interioranas, como em Trenzi-
nho (1940), o Samba (1945) e 
Na Porta de Venda (ABr).

regresso ao Brasil, compõem a 
exposição ‘Anita Malfatti: 100 
anos de arte moderna’.

O conjunto, com 70 peças, 
pode ser visto até o dia 30 de 
abril no museu que fi ca no Par-

que Ibirapuera. Além dessa fase 
inicial da pintora, a mostra faz 
um recorte amplo da produção 
de Malfatti, dividida em três 
fases. A primeira, marcada pelo 
escândalo com a quebra de pa-

Governo anuncia reajustes 
para a merenda escolar

ao abrir a cerimônia.
Segundo o MEC, os repasses 

aos municípios serão corrigidos 
acima de 10%. Para os desti-
nados a municípios com até 
20 mil habitantes, os repasses 
terão aumento de 15%. “Eles 
passarão a receber R$ 231 mil, 
enquanto os municípios com 
até 50 mil habitantes receberão 
R$ 429 mil [12% de reajuste]”, 
informou o ministro Mendonça 
Filho. Esses valores têm como 
referência 200 dias letivos por 
ano e serão repassados a cada 
20 dias letivos.

Municípios com até 100 
mil habitantes receberão R$ 
993,4 mil; e os com até 500 mil 
habitantes, R$ 2,83 milhões, o 
que corresponde a reajustes de 
12% e 13% respectivamente. 
O Pnae transfere recursos 
suplementares a estados e 
municípios, ao Distrito Federal 
e a escolas federais, com o obje-
tivo de suprir as necessidades 
nutricionais dos alunos de 
toda a educação básica matri-
culados em escolas públicas, 
fi lantrópicas e comunitárias 
conveniadas (ABr).

‘Propinas continuam 
existindo’, diz

promotor da Mãos Limpas

Operação Mãos Limpas.
“Faço uma proposta: por que 

não fazer uma análise histórica 
daquilo que aconteceu? Que-
remos nos perguntar por que 
pararam a ‘Mãos Limpas’, quem 
a parou e aonde ela poderia 
ter chegado?”, questionou. Ao 
todo, os promotores obtive-
ram 1,2 mil condenações por 
corrupção e crimes correlatos 
e provocaram um terremoto 
político no país. A “Mãos Lim-
pas” serviu de inspiração para 
a Operação Lava Jato, que é 
conduzida pelo juiz Sérgio Moro 
e investiga ilegalidades envol-
vendo a Petrobras e os mais 
elevados escalões dos últimos 
governos do PT, incluindo o ex-
presidente Lula (ANSA).

Papa faz apelo em nome 
de ‘irmãos’ muçulmanos
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Vinculação de recursos 
para a segurança
pública é um erro

A guerra entre facções 

em presídios do Norte e 

Nordeste já resultou em 

mais de 130 mortos

Os governos estaduais 
parecem não saber o 
que fazer, enquanto 

o governo federal, cobrado 
por entidades assistenciais, 
imprensa e população, tenta 
encontrar soluções de uma 
‘cartola mágica’. Desde o início 
de janeiro, quando as rebeliões 
começaram, já foram levanta-
das inúmeras possibilidades, 
como: privatização das peni-
tenciárias públicas, constru-
ções de novos presídios (pelo 
menos quatro), gravações de 
áudio e vídeo das visitas de 
advogados aos integrantes de 
facções, entre outras. 

A mágica mais recente é vin-
cular recursos para segurança 
pública.

Que fi que bem claro desde 
início: não somos contra des-
tinar recursos para a segu-
rança pública. Afi nal, estamos 
tratando de uma prioridade, 
independentemente das rebe-
liões. Porém, a Confederação 
Nacional dos Servidores Públi-
cos, entidade que lidero, não 
acredita que a vinculação de 
recursos resolve o problema. 
Utilizamos como exemplo 
outras duas prioridades: a 
educação e a saúde. O governo 
brasileiro anualmente vincula 
recursos para as duas áreas. 

Não importa se o Brasil está 
ou não em um bom momento, 
a saúde e educação têm por-
centagens fi xas de recursos a 
ser destinados para cada área. 
Agora eu pergunto: fazendo 
desta forma resolvemos os 
problemas? Ano vai, ano vem, 
os problemas continuam. Não 
adianta ter dinheiro no caixa 
enquanto faltam bons gesto-
res. Países da Escandinávia 
– referência em qualidade de 
vida e ensino - destinam menos 

para a educação e têm índices 
muito superiores aos nossos. 

Isso é possível porque nes-
ses países há melhor admi-
nistração dos recursos. O que 
vemos no Brasil é o contrário 
disso. Além da corrupção 
de alguns governantes, falta 
planejamento. Sempre tive-
mos um orçamento de fi cção 
aprovado, mas não respeitado. 
Os governos fazem com ele o 
que bem entendem, enquanto 
o povo, ainda muito omisso, 
não acompanha o que está 
acontecendo com a atenção 
devida. Agora nos vemos 
frente à proposta de também 
vincular recursos para a segu-
rança pública. 

Além dos problemas cen-
trais - falta de bons gestores 
e análise do cenário ano a ano 
–, a vinculação ainda enfrenta 
a PEC 55 aprovada recente-
mente pelo Congresso Fede-
ral. Considerando o limite de 
gastos – o orçamento do ano 
é igual ao do anterior somado 
à infl ação do período –, não 
faz sentido criar a obrigato-
riedade de destinar porcen-
tagem fi xa anual para outra 
área. Para que isso seja feito, 
outro setor será prejudicado. 
Afi nal, se o governo não pode 
ultrapassar o teto, de algum 
lugar será necessário retirar 
recursos. E chegará a hora em 
que todo o orçamento estará 
comprometido.

Por que não utilizar o mo-
delo Orçamento Base Zero, no 
qual ano a ano as secretarias 
analisam o cenário e propõem 
orçamentos para cobrir as 
necessidades do momento? 
Se houver crise, o orçamento 
pode ser maior. Se não houver, 
pode ser menor. 

Já passou da hora de apren-
dermos com os erros do 
passado. 

(*) - É presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores

Públicos (CNSP).

Antonio Tuccílio (*)

A - Abelhas Sem Ferrão
O curso ‘Vida e Manejo de Abelhas Nativas Sem Ferrão’ será realizado em  
nos dias 7 e 8 de março. O evento é promovido pelo Instituto Biológico 
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. O principal objetivo 
é a divulgação das técnicas de multiplicação de abelhas sem ferrão. Os 
temas: “Biologia e Ecologia de abelhas sem ferrão” e “Manejo de abelhas 
sem ferrão”. O evento será no Instituto Biológico, avenida Conselheiro 
Rodrigues Alves, 1252, Auditório, 3º andar, Vila Mariana. Interessados 
deverão realizar inscrições pelo e-mail: (planetainseto@biologico.sp.gov.
br). Mais informações nos tels. 2613-9500/9400. 

B - Softwares e Empregos
A indústria de software foi responsável por 2,5 milhões de empregos 
diretos e 9,8 milhões indiretos nos Estados Unidos em 2014. Os dados 
são de pesquisa da BSA/Software Alliance em parceria com a The Eco-
nomist Intelligence Unit. O estudo também indica que o número de vagas 
diretas sobe para 3,1 milhões e o de indiretas vai para 11,6 milhões na 
Europa ao longo do mesmo período.  Os dados levam em conta os 28 
países que compõem a UE. No Brasil, apenas entre janeiro e outubro de 
2016, a indústria de software contratou 177.914 profi ssionais. Os dados 
são da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação 
e Comunicação. Mais informações dos relatórios (em inglês): (http://
softwareimpact.bsa.org/eu/) e (http://softwareimpact.bsa.org/).

C - Residência Médica 
Médicos interessados em fazer uma especialização podem realizar a sua 
formação de residência médica em hospitais públicos estaduais sob a 
administração do Seconci-SP (Serviço Social da Construção). O prazo 
para matrícula se inicia no próximo dia 16. São 59 vagas distribuídas nas 
áreas de anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, clínica médica, 
medicina intensiva pediátrica, neonatologia, ginecologia e obstetrícia, 
ortopedia e traumatologia, pediatria, radiologia/diagnóstico por imagem 
e urologia. As quatro instituições sob a administração do Seconci-SP são: 
Hospital Estadual Vila Alpina, Hospital Estadual Sapopemba, Hospital Geral 
de Itapecerica da Serra e o Hospital Regional de Cotia. Mais informações 
(http://www.concursosfcc.com.br/concursos/susrm115/index.html).

D - Franquias Odontológicas  
Com 320 franquias, sendo 120 delas em implantação, a OdontoCom-
pany é a maior rede de franquias odontológicas do Brasil. Nela, estão 

disponíveis procedimentos de clínica geral (manutenção da higiene oral 
e saúde bucal), implantes e ortodontia (colocação de aparelhos para 
correção da posição dos dentes), com preços atraentes ao consumidor 
fi nal e a possibilidade de fi nanciamento dos tratamentos em até 60 vezes. 
Para garantir preços acessíveis, a rede negocia com fornecedores que 
garantem valores para os insumos entre 25% e 35% abaixo dos preços 
cobrados no mercado nacional. Com 25 anos no mercado, a marca per-
tence à SMZTO Holding de Franquias Multissetoriais. Mais informações 
(felipe.naresi@smzto.com.br).

E - Novos Uniformes
Nas próximas semanas, os cerca de 2 milhões de clientes diários do 
McDonald’s irão notar uma diferença nos restaurantes da rede. Os mais de 
50 mil funcionários estarão trajando novos uniformes. Os novos modelos, 
a serem escolhidos por eles mesmos, trazem looks esportivos com listras e 
cores e modelagens confortáveis para trabalhar. As novas peças também são 
mais modernas, despojadas e dinâmicas, que atendem uma nova geração de 
funcionários e clientes. O conjunto de cores, conforto e qualidade foram os 
principais requisitos para a estilista Patricia Saada desenhar os primeiros 
modelos. Ela é fi lha de um franqueado da rede e participou de um projeto 
que a capacita para dar continuidade aos negócios do pai. 

F - Reforma da Previdência
No próximo dia 13 (segunda-feira), das 8h00 às 16h30, a Associação 
Paulista de Recursos Humanos e de Gestores de Pessoas promove um 
fórum especial sobre a Reforma da Previdência, tema em evidência nos 
cenários político e social do País. Com sete palestrantes, o evento será 
realizado no auditório da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O fórum 
tem como objetivo promover a discussão multidisciplinar acerca da PEC 
287/16, que visa conter o crescimento dos gastos do sistema vigente. 
O evento apresentará as visões de profi ssionais do setor privado, dos 
poderes legislativo e judiciário, das centrais sindicais e de juristas. Mais 
informações, acesse: (www.aapsa.com.br).

G - Evento Multiesportivo
Dez mil atletas. E mais de 30 modalidades esportivas. Três dias de 
competições. Os número comprovam a grandiosidade do Arnold Classic 
South America, que estreia entre 21 e 23 de abril, no Transamérica Expo 

Center, com a promessa de ser o maior evento multiesportivo de 2017. 
A grande diversidade de atividades atinge também os diferente níveis 
de competidores, de crianças a veteranos, de amadores a profi ssionais. 
Reúnem esportes variados, do xadrez, passando pelo bodybuilding e 
fi tness, até lutas, como MMA e jiu jitsu, pole dance, entre outros. Há 
ainda modalidades inusitadas, como cubo mágico, pebolim e jump rope. 
O evento abre espaço para o paradesporto, com tênis para cadeirantes, 
tênis de mesa, street basket, gollball e bocha. Outras informações: (http://
arnoldclassicsouthamerica.com.br/pt-br/).

H - Marabraz no Apito    
A rede de lojas Marabraz é a mais nova parceira do futebol paulista. A 
marca anuncia o patrocínio para a arbitragem da Federação Paulista de 
Futebol (FPF) para 2017. O acordo prevê a exposição da Marabraz por 
todas competições organizadas pela FPF, incluindo o Paulistão Itaipava, 
Paulistão A2 Itaipava, Paulistão A3, Copa Paulista e Paulista Feminino 
e categorias de base. A Marabraz é a maior rede especialista em ven-
das de móveis no Brasil com mais de 130 lojas espalhadas por todo o 
Estado de São Paulo. A empresa irá estampar a sua marca nas mangas 
dos árbitros, bandeirinhas e 4º árbitros das competições realizadas pela 
FPF. A negociação foi realizada pelo trabalho em conjunto entre a FPF 
e agência de marketing esportivo da Marabraz, Wolff Sports.

I - Programa de Aceleração
Pioneira na disseminação e fomento de negócios de impacto social, a Artemi-
sia está em busca de negócios que oferecem, de forma intencional, soluções 
escaláveis para resolver problemas sociais que atingem a população de baixa 
renda. O programa intensivo desafi a os empreendedores a refi nar o modelo 
de negócio e a potencializar o impacto social em um ambiente de cocriação e 
colaboração – um processo que envolve conexão com outros empreendedores, 
mentores, investidores e potenciais parceiros. Com seis meses de duração, 
o processo tem por objetivo acelerar o crescimento do negócio em um curto 
período de tempo e refi nar o impacto social da solução. Inscrições e mais 
informações são encontradas no site (www.artemisia.org.br).

J - Estudar na Nova Zelândia
Uma das cidades mais populares da Nova Zelândia, Wellington, é o 
destino certo para o aluno que busca aprender e viver em atmosfera 
contemporânea. São duas universidades, ambas classifi cadas entre as 
500 melhores do mundo; um novo hub de criatividade a ser inaugurado 
em 2018, o Te Auaha, com foco em Cinema, Teatro, Design, Mercado 
de Cabelo e Maquiagem Profi ssional para 1.200 alunos; três institutos 
de tecnologia e politécnicos, que se distinguem pelo foco prático do 
ensino, mais voltado ao mercado de trabalho, e mais doze instituições 
particulares que oferecem cursos nas áreas de negócios, artes, ciências, 
língua inglesa, educação, dança, gastronomia, moda e muitas outras. 
Saiba mais em (www.studyinnewzealand.govt.nz).

A - Abelhas Sem Ferrão
O curso ‘Vida e Manejo de Abelhas Nativas Sem Ferrão’ será realizado em  

disponíveis procedimentos de clínica geral (manutenção da higiene oral
e saúde bucal), implantes e ortodontia (colocação de aparelhos para
correção da posição dos dentes) com preços atraentes ao consumidor

A afirmação é do ex-
ministro da Agricultura, 
Francisco Turra, presi-

dente-executivo da Associação 
Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA).

Turra falou sobre as perspec-
tiva do mercado da proteína do 
frango e do suíno para 2017, 
no estande do Programa Oeste 
em Desenvolvimento (POD), 
no Show Rural Coopavel, em 
Cascavel. Neste ano, a projeção 
de crescimento da produção de 
frango é de 4%. Hoje, o Brasil 
ocupa 40% do mercado mun-
dial, mas tem potencial para 
muito mais.

No ano passado, o Paraná foi 
responsável por aproximada-
mente 35% das exportações de O grande desafi o é manter o país livre da infl uenza aviária.

Um total de 67% das grandes 
indústrias instaladas no Brasil 
investiram no ano passado. O 
índice é o mais baixo desde 
2010. Os números estão na 
pesquisa Investimentos na 
Indústria, divulgada hoje (8) 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI).

Segundo o levantamento, 
entre as empresas que tinham 
planos de investimento para 
2016, 40% fi zeram os proje-
tos como planejado, 41% re-
alizaram apenas parcialmente, 
9% adiaram o investimento 
para este ano e 10% can-
celaram ou suspenderam por 
tempo indeterminado.

Com relação ao foco de 
aplicação, 38% do total do 
ano passado buscou a mel-
hora do processo produtivo. 
Um percentual de 18% das 
aplicações foram destinadas à 
introdução de novos produtos 
e 3% às mudanças no processo 
produtivo.

A incerteza econômica foi o motivo apontado para frustração 

dos planos de investimentos, com 80% das menções dos 

empresários consultados.
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Mais da metade
dos médicos
recém-formados
é reprovada 

Mais da metade dos médicos 
recém-formados no estado de 
São Paulo (56,4%) é conside-
rada inapta para o exercício 
da profi ssão nos exames de 
avaliação do Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São 
Paulo (Cremesp), feitos no 
ano passado. Em comparação 
a 2015, houve aumento de 8,3 
pontos percentuais na taxa de 
reprovação.

Foram avaliados 2.677 novos 
profissionais ante 2.726, em 
2015. Do total de avaliados no ano 
passado, 1.511 não conseguiram 
a margem de acerto mínimo na 
prova aplicada pela Fundação 
Carlos Chagas (FCC). Para se-
rem aprovados, os médicos pre-
cisam dar a resposta correta a, no 
mínimo, 60% das 120 questões. 
Em 2015, a taxa de reprovação 
chegou a 48,1% (1.312 candi-
datos). No ano passado, 1.166 
(43,6%) dos avaliados obtiveram 
a média necessária para aprova-
ção. Em 2015, 1.414 candidatos 
(51,9%) passaram no teste do 
conselho.

O levantamento do Cremesp 
mostra que, na comparação en-
tre as escolas públicas e privadas, 
prevalece um desempenho mais 
baixo entre os avaliados vindos 
de cursos particulares. Em 2015, 
73,6% dos profi ssionais oriundos 
de escolas públicas tinham sido 
aprovados, taxa que caiu 62,2%, 
no ano passado. Já o percentual 
de aprovados entre os egressos 
de escolas privadas caiu de 
41,2% para 33,7%. Segundo o 
Cremesp, a avaliação foi feita 
com os formandos de 30 das 46 
escolas médicas em atividade 
no estado (ABr).

Exportação de frango pode 
alavancar economia brasileira

A produção de frango tem grande potencial no Brasil e a exportação desse mercado pode ajudar a 
alavancar a economia nacional

carne de frango do país, segundo 
o Sindicato das Indústrias de 
Produtos Avícolas do Estado 
do Paraná (Sindiavipar). “Essa 
região é fundamental para que 
o Brasil amplie mercado. Já ex-
portamos para 160 países, mas 
podemos crescer muito mais”.

O grande desafi o, na opinião 
do ex-ministro, é manter o país 
livre da infl uenza aviária. “Nós 
estamos livres, diferentemen-
te de outros 36 países que já 
comunicaram ter a infl uenza. 
Precisamos aproveitar o mo-
mento”. Antes o maior concor-
rente brasileiro eram os Estados 
Unidos, mas a União Europeia e 
o Japão já deixaram de comprar 
frango dos americanos e estão 
importando do Brasil (Itaipu).

Investimento da indústria em 
2016 foi o menor desde 2010

A incerteza econômica foi 
o motivo apontado com mais 
frequência para frustração 
dos planos de investimentos, 
com 80% das menções dos 
empresários consultados. Em 
seguida, com 54% das respos-
tas, foi citada a reavaliação da 
demanda e ociosidade elevada. 

Por fi m, em terceiro lugar, 
com 39% das menções, fi cou o 
custo dos fi nanciamentos.

O levantamento foi feito 
entre 21 de novembro e 9 
de dezembro de 2016, com 
584 empresas de grande, que 
têm 250 ou mais empregados 
(ABr).

O chamado Sistema “S” poderá vir a destinar 
parte de seus recursos para a Seguridade Social. 
Projeto em análise na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado destina 30% das receitas hoje 
reservadas ao conjunto de entidades que atuam na 
capacitação profi ssional (Sesi, Senai, Sesc, Senac 
e Senat, entre outras) para o custeio do sistema 
que ampara o cidadão em situações como velhice, 
doença e desemprego. A proposta é de autoria do 
senador Ataides Oliveira (PSDB-TO). Na Comissão 

foi designado o senador Roberto Muniz (PP-BA) 
para relatar a matéria. 

A seguridade abrange os serviços de previdência, 
saúde e assistência social. É sustentada por toda a 
sociedade, de forma direta ou indireta, por meio de 
recursos dos orçamentos públicos e contribuições 
recolhidas pelo empregador e empresas, além dos 
empregados e demais segurados, no caso da previ-
dência. As empresas também pagam contribuições 
para as instituições do Sistema “S”.

Ataides observa que as contribuições destinadas às 
entidades do Sistema “S” são aplicadas à formação 
profi ssional e a ações para o bem-estar dos traba-
lhadores e seus familiares. No caso da Seguridade, 
compara, lembra que o foco é o bem-estar da so-
ciedade no todo. “Sabendo ainda da grave situação 
fi scal da Previdência Social e da necessidade de se 
obter novas fontes para a seguridade, entendemos 
que o Sistema “S” também deveria contribuir nesse 
sentido”, argumenta (Ag.Senado).

Projeto destina 30% de verbas do 'Sistema S' à Seguridade Social
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Estamos pagando a 
conta, e com vidas

Não bastasse a dengue, 

zica, chikungunya, 

vemos um novo surto 

impactar a população

A febre amarela silvestre 
retorna após 37 anos 
sem registros tão altos 

de mortes. O Ministério da 
Saúde vê o caos nos hospitais 
e executa medidas de urgência 
para controle e a intensifi cação 
da vacinação. Daí me pergunto: 
como uma doença controlada 
há décadas aparece de forma 
tão abrupta? 

Respondo: incompetência e 
falta de gestão.

Em uma entrevista à impren-
sa, o pesquisador sanitarista 
Cláudio Maierovitch afirma 
que um plano de contingência 
já estava pronto desde o início 
do ano passado. Mas, mesmo 
com o diagnóstico, as chama-
das medidas preventivas da 
febre amarela foram adotadas 
tardiamente. A falta de uma 
visão sistêmica do Ministério 
da Saúde para os problemas 
que não estão na lista de priori-
dades fi ca evidente neste caso 
e em tantos outros. Além do 
mais, mortes inexplicadas de 
macacos nas regiões afetadas 
já haviam sido registradas 
desde 2014.

O Ministério desdobra os 
planos e destina recursos para 
os Estados e municípios, que já 
estão trabalhando no limite e 
acabam por priorizar os aten-
dimentos de emergência. Ou 
seja, o esforço é para apagar e 
controlar o incêndio e não para 
o prevenir. Por que só agimos 
depois que os problemas se 
agravam?  

A falta de profi ssionaliza-
ção é, no meu entender, um 
dos principais problemas da 
gestão pública no Brasil. Ora, 
ministérios e secretarias de 
saúdes estaduais e munici-
pais lidam diretamente com a 
população e, se não bastasse, 
com as suas vidas. Não seria o 

caso de realizar um processo 
de recrutamento e seleção de 
profi ssionais da saúde para 
ocupar os cargos de ministro 
e secretários, ao invés da indi-
cação partidária ou convite do 
presidente? 

A condição ‘sine qua non’ 
não deveria ser um profi s-
sional competente da área, 
preferencialmente sem fi liação 
partidária e sem atuação po-
lítica pregressa? Ser político 
não qualifi ca um bom gestor. 
Vale lembrar que o ministro 
da saúde, Ricardo Barros, não 
é médico. E a politização não 
é só dos ministérios, mas de 
toda a cadeia de valor da gestão 
pública. A forma como estamos 
conduzindo nossos processos 
afeta a credibilidade do País 
mundo afora. 

Será que depois de vivenciar 
o que aconteceu nos últimos 
dez anos, o Presidente Temer 
ainda não percebeu que esta 
política anacrônica, paroquial 
e leiloeira já não funciona 
mais?

Outro fato importante. Pes-
quisadores analisam as causas 
do surto de febre amarela, que 
tem maior incidência em Minas 
Gerais. Nada está confi rmado, 
mas o crime ambiental cometi-
do em 2015 com o rompimento 
da barragem de Mariana é uma 
das teses. O incidente trouxe 
impactos irreparáveis na bio-
diversidade. 

Seria uma resposta da mãe 
natureza pelos erros cometi-
dos? Se os Ministérios do Meio 
Ambiente e da Saúde traba-
lhassem de forma sistêmica e 
colaborativa, não deveriam ter 
investigado, proativamente, os 
possíveis desdobramentos? 
A indignação é propositiva, 
pois, no fi nal, como em todos 
os últimos eventos, somos nós 
que pagamos a conta e, nesse 
caso, com vidas. 

Ou isso pouco importa?

(*) - É presidente executivo da Fundação
Nacional da Qualidade (FNQ).

Jairo Martins (*)

TSE mantém 
Agnelo 
Queiroz 
inelegível por 
oito anos

Em decisão unânime, o ple-
nário do TSE decidiu manter a 
inelegibilidade, por oito anos, 
do ex-governador do Distrito 
Federal, Agnelo Queiroz (PT). 
A condenação foi imposta pelo 
TRE-DF ao ex-gestor em uma 
ação de propaganda irregular 
durante a campanha de 2014, 
quando tentou a reeleição. Na 
mesma decisão, os ministros 
alteraram o acórdão do TRE 
e suspenderam a inelegibili-
dade que havia sido imposta 
também ao candidato a vice-
governador, Nelson Tadeu 
Filipelli (PMDB).

O plenário do TSE decidiu 
também retirar multa de R$ 
30 mil que Agnelo e Filipelli 
deveriam pagar. Na eleição de 
2014, a chapa Agnelo-Filippelli 
não chegou ao segundo turno, 
que foi disputado por Rodrigo 
Rollemberg (PSB) e Jofran 
Frejat (PR). Os ministros acom-
panharam o voto do relator do 
recurso, ministro Henrique 
Neves, que apontou abuso de 
poder político de Agnelo Quei-
roz. Neves considerou ser “de 
extrema gravidade a utilização 
de dinheiro público, fi cando 
confi gurado o abuso do poder 
político com desproporcional 
gasto no primeiro semestre do 
ano das eleições” (ABr).

Com o objetivo de aumentar 
a produtividade da economia 
brasileira, o ministro da Fazen-
da, Henrique Meirelles, afi rmou 
que a Receita Federal prepara 
um programa para reduzir o 
custo das empresas no paga-
mento de impostos. O deputado 
Adérmis Marini (PSDB-SP) 
avaliou a medida como “muito 
positiva” e importante no atual 
momento da economia bra-
sileira, porque o país precisa 
“urgente” iniciar esse processo 
de desburocratização.

De acordo com Meirelles, 
o governo vai cumprir uma 
promessa antiga: a de reduzir o 
tempo de registro de empresas. 
Em grandes centros urbanos, 
como São Paulo, ele apontou 
que o prazo vai cair de 101 para 
apenas três dias. Hoje, além de 
ter que pagar uma alta alíquota 
de imposto, as empresas gastam 
muito. E, para cumprir essas 
obrigações, é demandado muito 

Deputado Adérmis Marini 

(PSDB-SP).

Segundo ele, a mudança vai 
fortalecer os sindicatos. 
A reforma encaminhada 

pelo governo prevê a validade 
do negociado sobre o legislado 
em relação a 13 pontos, o que 
tem provocado críticas de 
sindicatos. 

A CUT, por exemplo, afi rma 
que a negociação poderá ser 
feita com um representante dos 
trabalhadores nas empresas 
com mais de 200 empregados. 
Não seria necessário o apoio 
sindical. Alguns dos pontos su-
jeitos a acordo são a jornada de 
trabalho de 220 horas mensais 
e os planos de cargos e salários. 
Marinho lembra que direitos 
como férias, 13º salário e FGTS 
não estão na lista. 

“Eu sou favorável porque, 
se a relação entre as partes 
aponta no sentido de que há 
necessidade de flexibilizar de-
terminadas situações, como 
jornada de trabalho e salários 

Para Rogério Marinho, fl exibilização pode preservar empregos.

Depois de se reunir com o 
presidente da Assembleia Na-
cional da Venezuela, deputado 
Julio Borges, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, defen-
deu ontem (8), em Brasília, 
a realização de um encontro 
entre os parlamentos de pa-
íses da América do Sul para 
debater a crise política que 
atinge a Venezuela. “Nossa 
intenção é fazer uma reunião 
de todos os parlamentos da 
América do Sul para que se 
trate deste caso específi co, 
e que a gente possa ter uma 
integração regional maior dos 
parlamentos”, disse Maia.

Opositor ao governo do 
presidente Nicolas Madu-
ro, Borges participou nesta 
quarta-feira de reuniões, em 
Brasília, com Maia e com o 
presidente do Senado, Euní-
cio Oliveira (PMDB-CE), em 
busca de apoio para a oposição 
em seu país. O presidente da 
Assembleia Nacional pediu 
que o Brasil pressione a Vene-
zuela para a realização de elei-
ções regionais e municipais. 
“O Brasil tem que nos ajudar 
também não somente nos 
problemas sociais, mas apoiar 
para que a Venezuela realize 
as eleições de governadores 
e prefeitos. Ano passado, o 
governo negou as eleições 
para governador e este ano 
tampouco quer fazer eleições 

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

A indicação do ministro da 
Justiça, Alexandre de Moraes, 
para uma vaga no STF dividiu 
a opinião de senadores ontem 
(8), durante uma visita que o 
indicado fez ao Senado para 
apresentar suas credenciais 
ao presidente da Casa, Eunício 
Oliveira. Depois de receber a 
visita de Moraes, o presidente 
nacional do PSDB, senador 
Aécio Neves, voltou a elogiar a 
indicação e disse que a série de 
visitas aos senadores é “absolu-
tamente protocolar e usual”. 

“Se nós formos fazer uma 
análise histórica hoje, mais de 
30% dos ministros do STF dos 
últimos 20 anos tinham fi liação 
partidária ou serviram a gover-
nos antes de ir ao Supremo, 
o que não é demérito algum. 
Signifi ca que eles participaram 
da vida democrática do seu 
país, em partidos políticos ou 
servindo a governos”, defen-
deu. Os senadores da oposição 
voltaram a criticar sua indica-
ção ao STF. Para o bloco da 
minoria do Senado, a indicação 

foi eminentemente política. “De 
acordo com a própria tese do in-
dicado, hoje ele jamais poderia 
ser indicado, ele disse que não é 
ético, que não é correto, alguém 
que ocupa cargo de confi ança 
ser indicado para uma posi-
ção como essa do Supremo”, 
afi rmou a senadora Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM)

Para o senador Cristovam Bu-
arque (PPS-DF), o presidente 
Michel Temer perdeu uma opor-
tunidade de fazer uma indicação 
de um nome que fosse mais 
elogiado e que pudesse marcar 
a história. “Ele perdeu a chance 
de indicar um nome que fosse 
aplaudido por todo o Brasil, um 
nome que  fi casse na história do 
Supremo pela recepção positiva 
que recebesse”, disse.

Os oposicionistas voltaram a 
se manifestar sobre o assunto 
em sessão plenária e disseram 
que o bloco da minoria do Se-
nado ainda não tem deliberação 
coletiva sobre a sabatina e os 
votos em plenário da indicação 
de Moraes (ABr).

Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes.

TSE vai sortear novo 
relator de investigação 
contra PP, PT e PMDB

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) decidiu que a relatoria das 
ações que tratam da investigação 
das contas das campanhas do PP, 
PT e PMDB será redistribuída 
eletronicamente entre todos os 
integrantes da Corte. Escolhido o 
novo relator, a investigação come-
çará a tramitar. Ainda não há data 
defi nida para o sorteio.

A investigação é baseada nas 
delações premiadas de investi-
gados na Operação Lava Jato. Se 
comprovadas as acusações de 
recebimento de propina disfarçada 
de doações eleitorais declaradas 
ofi cialmente, as legendas podem 
ter o registro na Justiça Eleitoral 
cancelado e fi carão impedidas de 
disputar as eleições. m agosto do 
ano passado, a investigação contra 
os partidos foi aberta por determi-
nação da ministra Maria Thereza 
de Assis Moura, ex-corregedora. 

Apesar de sugerir a investigação, 
a ministra pediu ao plenário que os 
processos sejam distribuídos livre-
mente entre os demais ministros, 
por entender que a questão não 
deve ser analisada somente pelo 
corregedor. A discussão sobre a 
relatoria estava paralisada desde o 
ano passado por um pedido de vista 
da ministra Luciana Lossio. A mi-
nistra votou pela livre distribuição 
entre os integrantes e julgamento 
foi encerrado com placar de 5 vo-
tos a 2 a favor da distribuição das 
ações para os demais integrantes 
no TSE (ABr). 
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Relator da reforma trabalhista defende 
prevalência de acordos coletivos

Indicado relator da reforma trabalhista em análise na Câmara, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) 
é favorável a um dos principais pontos da proposta: a prevalência dos acordos fi rmados coletivamente 
sobre o que diz a legislação

É você ter a possibilidade de 
ter vários empregadores e não 
apenas um. Tudo respeitando 
evidentemente os direitos que 
eu preconizei anteriormente: 
proporcionalidade do 13º, das 
férias, do FGTS.”

defende também a regu-
lamentação do teletrabalho. 
“Trabalho em casa ou tele-
trabalho. É necessária uma 
legislação que agasalhe essa 
situação, que é uma situação 
de fato. Pessoas que fazem 
trabalhos, elaboram parece-
res, fazem projetos nas suas 
residências e depis entregam 
ao seu empregador.”

A reforma trabalhista também 
prorrogou até 2019 o programa 
que permite às empresas em 
difi culdades fi nanceiras reduzir 
a remuneração e a jornada de 
trabalho de seus empregados 
em até 30%, contanto que não 
sejam demitidos sem justa 
causa (Ag.Câmara).

para preservar empregos e, 
desta forma, garantir que não 
se aumente ainda mais o total 
de desempregados no Brasil; 
eu vejo isso como absoluto 
bom senso. Pior é o cenário 
que nós nos encontramos”, 
afirma.

O deputado afi rma, ainda, 
que quer incluir o trabalho 
intermitente na discussão da 
reforma trabalhista. “Você 
trabalhar, por exemplo, no 
fi m de semana. Trabalhar no 
período noturno e, na semana 
seguinte, trabalhar no diurno. 

Rodrigo Maia quer reunir parlamentos 
para debater crise na Venezuela

para prefeitos”, afi rmou.
Rodrigo Maia manifestou a 

intenção de aprovar no ple-
nário da Câmara uma espécie 
de moção manifestando apoio 
à democracia na Venezuela e 
criticando o governo daquele 
país. “Nossa intenção é prepa-
rar um documento que possa 
ser aprovado por nosso plenário 
com todos os pontos sobre a 
gravidade da situação na Vene-
zuela”, disse. Um dos pontos do 
documento será voltado para 
criticar uma suposta decisão 
do governo venezuelano de 
impedir dois parlamentares de 
sair do país. Eles tiveram os pas-
saportes retidos em represália 
por divergirem do governo do 
presidente Nicolás Maduro.

Maia defendeu a realização 
de um encontro dos parlamen-
tos do Mercosul e disse que 
também irá estudar o convite 
para que representantes da 
Câmara visitem o parlamento 
venezuelano. O presidente da 
Câmara disse ainda que poderá 
defender a reivindicação da 
chamada “cláusula democrá-
tica” do Mercosul, o que pode 
excluir a Venezuela do bloco 
comercial. Desde que foi ree-
leito presidente, Maduro trava 
uma queda de braço com o 
parlamento, majoritariamente 
contrário a seu governo. A opo-
sição, em janeiro, conseguiu 
aprovar no parlamento uma 
declaração acusando Maduro 
de “abandono de cargo”.

Senadores divergem 
sobre indicação de 
Moraes para o STF

Desburocratização das empresas vai 
ajudar na geração de emprego

na desburocratização e aliviar as 
empresas para que elas possam 
ajudar na geração de emprego 
e renda para o país”, afi rmou 
Adérmis, para quem, com a 
agenda de reformas implantada 
pelo governo, a queda dos juros e 
um comportamento melhor para 
a infl ação, o país deve ter um ce-
nário econômico cada vez mais 
favorável até o fi m do ano. 

“São agendas muito impor-
tantes para o Brasil retomar 
o crescimento. No caso da 
reforma previdenciária, temos 
que trazer uma discussão muito 
mais ampla para a sociedade. 
É dessa forma que o país vai 
gerar emprego e renda. Nosso 
compromisso na Câmara é 
trabalhar para que essa agenda 
seja cumprida. É um acordo 
do presidente Rodrigo Maia e 
nós vamos estar lá atuando e 
fazendo de tudo para que essa 
agenda seja implementada”, 
completou (psdbnacamara).

tempo, funcionários e uma série 
de recursos. 

“É uma medida positiva e 
acredito que o governo tem que 
avançar ainda mais na discussão 
que estamos fazendo com o de-
putado Luiz Carlos Hauly, que é 
o relator da reforma tributária 
na Câmara. Temos que avançar 



A maioria dos cidadãos 

paulistanos está sem 

saber de onde tirar 

recursos para fazer 

frente ao brutal aumento 

do IPTU deste ano

Logo que assumiu, o novo 
prefeito de São Paulo, 
João Doria Jr., disse que 

não teria como desrespeitar a 
legislação que determinou tal 
reajuste. Comprometeu-se, 
todavia, a corrigir o imposto 
pela infl ação, em 2017, sem 
ampliar a alíquota ou fazer 
qualquer tipo de mudança no 
padrão de cálculo.

De 2013 para cá, muitos são 
os casos em que o IPTU subiu 
bem acima do Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
desconsiderando o atual pre-
ço dos imóveis e a renda dos 
cidadãos. Pode-se apresentar 
uma série de justificativas 
para o imposto ter superado 
a atualização monetária. 

Com a revisão da Planta 
Genérica de Valores, em 2013, 
a prefeitura buscou incorpo-
rar a valorização imobiliária 
ocorrida alguns anos antes, 
determinando algumas travas 
(20% para imóveis residen-
ciais e 35% para comerciais), 
que foram objeto imediato de 
contestações judiciais.

Para contornar o problema, 
foi adotada, em 2014, uma 
complexa metodologia para a 
compensação ou restituição 
do que se recolheu a menos 
ou a mais naquele exercício. 
É muito difícil para o cidadão 
comum entender como se 

defi niu o valor a ser pago. E 
note-se que o aumento maior 
que a infl ação não se verifi ca só 
na Capital. Conforme levanta-
mentos realizados pelas regio-
nais do Secovi-SP na Baixada 
Santista e no Vale do Paraíba, 
vários municípios enfrentam o 
mesmo problema.

É claro que não há ilegali-
dades na cobrança do IPTU 
deste ano. Tudo o que se re-
fere à matéria foi devidamente 
regulamentado por legislação. 
Porém, o distanciamento da lei 
em relação à verdade prejudica 
sobremaneira proprietários 
de unidades residenciais ou 
comerciais, especialmente 
aquelas destinadas à locação 
em condomínios. 

Deixar imóvel vago é assumir 
a taxa condominial e o IPTU. 
Vários cidadãos que, com mui-
to sacrifício, adquiriram imóvel 
visando complementar renda 
ou aposentadoria com o alu-
guel estão recebendo apenas 
o sufi ciente para cobrir essas 
despesas. Resta-nos alertar 
as autoridades para que isso 
não se repita no futuro. Cons-
cientizar os poderes Executivo 
e Legislativo. Convidá-los a 
acompanhar a realidade, de 
forma a não punir a coletivi-
dade.

Imposto bom não é aquele 
de maior valor. Imposto bom 
é aquele que todos os contri-
buintes conseguem pagar. 

As cidades só têm a perder 
quando a exorbitância deságua 
na inadimplência.

(*) - É presidente do Secovi-SP e 
reitor da Universidade Secovi.

O insuportável
aumento do IPTU

Flavio Amary (*)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br
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Consulte sua agência 
de confi ança,
ou ligue para

3106-4171

SegSegSegSegSeg,,,,, 1313131313/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1616161616hhhhh
Stepper Bike

3G Stepper Bike -
Modelo: Work It -

Produto Novo

Seg, 13/fev/17 - 16h15Seg, 13/fev/17 - 16h15Seg, 13/fev/17 - 16h15Seg, 13/fev/17 - 16h15Seg, 13/fev/17 - 16h15
Eletrônicos

TVs, Home Theater,
DVDs, Mini System,

Etc

QuaQuaQuaQuaQua,,,,, 1515151515/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Inform., Móveis e Eletros

Sofás, Mesas, Cadeiras,
Armários, Gaveteiros,

Estações de Trabalho, Etc

Qui, 16/fev/17Qui, 16/fev/17Qui, 16/fev/17Qui, 16/fev/17Qui, 16/fev/17 -  -  -  -  - 12h3012h3012h3012h3012h30
Veículos

VW Spacefox,
Fiat Palio,

Peugeot 206, Etc

Qui, 16/fev/17 - 14hQui, 16/fev/17 - 14hQui, 16/fev/17 - 14hQui, 16/fev/17 - 14hQui, 16/fev/17 - 14h
Caminhões

Caminhões Iveco Truck
Tector 240E28,
Stralis 740, Etc

Qui, 16/fev/17 - 15hQui, 16/fev/17 - 15hQui, 16/fev/17 - 15hQui, 16/fev/17 - 15hQui, 16/fev/17 - 15h
Industrial

Sensores Ópticos,
Fibras Ópticas,
Suportes, Etc

Qui, 16/fev/17 - 17hQui, 16/fev/17 - 17hQui, 16/fev/17 - 17hQui, 16/fev/17 - 17hQui, 16/fev/17 - 17h
Desativação de Lojas

Balcões, Expositores,
Nichos, Manequins,

Araras, Racks, Mesas, Etc

TTTTTererererer,,,,, 2121212121/////fffffeeeeevvvvv/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1717171717hhhhh
Materiais de Const. e Eletros

Pisos e Revestimentos,
Torneiras, Ares

Condicionados, Etc

Qua, 22/fev/17 - 15h45Qua, 22/fev/17 - 15h45Qua, 22/fev/17 - 15h45Qua, 22/fev/17 - 15h45Qua, 22/fev/17 - 15h45
Cotas de Consórcio

Cotas de Consórcio de
Bens Móveis/Automóveis

 - Desconto de 42%

Qua, 22/fev/17 - 17hQua, 22/fev/17 - 17hQua, 22/fev/17 - 17hQua, 22/fev/17 - 17hQua, 22/fev/17 - 17h
Relógios, Joias e Canetas

Relógios com Garantia,
Anéis, Brincos, Correntes,

Pingentes, Canetas, Etc

QuiQuiQuiQuiQui,,,,, 2323232323/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Imóvel

Apto com 124 m²
com 1 vaga

Bairro Cidade Jardim I

QuiQuiQuiQuiQui,,,,, 2323232323/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1515151515hhhhh
Rolos Compactadores

Rolos
Compactadores

TTTTTererererer,,,,, 1414141414/////fffffeeeeevvvvv/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 133333hhhhh
Caminhões

Caminhões Scania,
Caminhões 6x4,

Etc

Qua, 22/fev/17 - 09hQua, 22/fev/17 - 09hQua, 22/fev/17 - 09hQua, 22/fev/17 - 09hQua, 22/fev/17 - 09h
Mobiliário Corp. e Informática

Notebooks, CPUs,
Estações de Trabalho,

Cadeiras, Etc

Chassis - Final   (Leilão: 16/02/2017 - 12h30)
080754             013636             043880             616233
723289             715966             290863             381778
512770               121767   _______________________

Chassis - Final
(Leilão: 14/02/2017 - 13h)
538046 645331 649093
645327 650512 650041
650035    ________________

Chassis - Final  (Leilão: 16/02/2017 - 14h)

814743        928039     928040     928032     928055
927359               928042     __________________________

Comissão do Leiloeiro:
O arrematante pagará
ao leiloeiro  5% sobre

o valor da arrematação.
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Rede Ancora - SP Importadora, Exporta-
 dora e Distribuidora de Auto Peças S.A.

CNPJ 02.596.357/0001-00
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas a reunirem-se em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se, no dia 18/03/2017, às 9 hs em 1º
convocação, e às 9:30 hs em 2º convocação, a ser realizada na sede, Rua
Joaquim Oliveira Freitas, nº 2.188, Vila Mangalot, São Paulo/SP, CEP 05133-
005, tendo como ordem do dia: (a) aprovação dos demonstrativos contábeis
do ano-calendário de 2016. (b) outros assuntos de interesse social, com a re-
ratificação de deliberações anter iores, se for necessário. SP, 07/02/2017.
Luiz Carlos Prevedel - Diretor Administrativo.                   (08.09.10/02/2017)

Bercal Participações S/A
CNPJ/MF:  03.774.102/0001-52 - NIRE: 35300419278

Edital de Convocação - Ata Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 
16/02/2017, às 18:30 horas, na sede social, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Alteração do item 4.3.2
do Estatuto Social; b) Outros assuntos de Interesse social. Cotia 07/02/2017. A Diretoria.

Guajará S/A. Empreendimentos Imobiliários
CNPJ N 55.472.146/0001-21

Edital de Convocação
Ficam os Srs. Acionistas desta sociedade, convidados a se reunirem, para a Assembléia 
Extraordinária, em Fevereiro, dia 15/02/2017, as 10:30 hs, na Alameda Casa Branca, nº 35, 20º 
andar, SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Ciência da decisão judicial de 
demanda em curso; b) Estudo e aprovação de medidas para solucionar o problema mencionado no 
item a; c) Outros assuntos afins. São Paulo, 06/02/2017. (07, 08 e 09/02/2017)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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PRATICOU ATO DE IMPROBIDADE
Funcionária praticou ato de improbidade, falsificando atestado / 
declaração médica, no campo do período de atendimento na consulta, 
porém, está grávida, cabe uma rescisão por justa causa? Como proce-
der? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROCEDIMENTO COM A DETENÇÃO DO FUNCIONÁRIO
Como a empresa deve proceder quando tem um ato de crime com 
morte e prisão do funcionário? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO INDIRETA
Funcionária solicitou rescisão indireta por meio de telegrama, como 
proceder, qual a base legal? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHAR DUAS VEZES POR SEMANA
Ao contratar uma cuidadora de idosos para trabalhar 2 vezes por 
semana (entra no sábado pela manhã, e sai na segunda-feira cedo 
- total 48 horas), cria vínculo de emprego? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA
Existe limite para reduzir a carga horária de um funcionário? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROVIDÊNCIAS PARA CONTRATAR O MENOR APRENDIZ
Qual salário do menor aprendiz, existe encargos como FGTS e INSS 3, 
temos que fazer o cadastramento em algum programa do governo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHAR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS
Quais os tipos de serviço que o funcionário tem direito à aposentadoria 
especial e qual o código que informa na ocorrência da GFIP? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

w
w

w
.c

a
n

d
in

h
o

.c
o

m
.b

r

SABRINA GIMENES HERRERA MAEDA. torna público que requereu junto ao SEMASA
a Licença Previa, de Instalação e Operação ( LPIO), para Fabricação de Artefatos de
Material Plástico para usos Industriais, sito à Av. das Nações, nº 1.832/1.736. Jardim
Rina. Cep: 09270-400. Santo André/SP.
DELMAC DO BRASIL LTDA. torna publico que requereu à SEMA a Licença de Operação
(Fábrica de Produtos Diversos), sito à Rua Joaquina Teófilo do Espirito Santo, nº 343.
Cumbica. Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo nº 66357/2016, em 14/12/
2016.

Magrani explica que in-
ternet das coisas é um 
tema “guarda-chuva” 

que trata de objetos inteligen-
tes interconectados, que vão 
desde carros automatizados 
até relógios inteligentes ou 
eletrodomésticos controlados 
via celular. Lembra que tudo 
isso gera muitos dados sobre 
os hábitos dos usuários.

“Inclusive dados sensíveis, 
eles podem saber o que a gente 
come, quanto a gente gasta de 
calorias durante o dia e qual é o 
nosso percurso para o trabalho 
ou para qualquer lugar. Todos 
esses dados são informações 
pessoais que, se comercializa-
das ou transferidas a terceiros 
sem o nosso consentimento, po-
dem vir a gerar algum dano nas 
nossas vidas. Então, a internet 
das coisas acaba impactando a 
todos nós por remeter a ques-
tões de privacidade”.

Magrani questiona a falta 
de transparência no uso das 
informações, segundo ele, um 
dos principais pontos a serem 
resolvidos no Plano Nacional. 
“Você sabe para onde vão esses 
dados? Sabe para quem o Google 
transfere? Você sabe se ele trans-
fere para o seu seguro de saúde 
cobrar mais caro? A gente não 
sabe, então, tem que haver mais 
transparência nessas coisas”.

Além de questões de priva-
cidade, o pesquisador destaca 
também problemas de segu-
rança que objetos conectados 
podem gerar. “A gente já tem 
exemplo de rackeamento de 
carros automatizados, de câ-
meras de vigilância, o que fez 
cair o Netfl ix e o Pay Pal em 
dezembro do ano passado. To-
dos esses exemplos remetem a 
falhas de segurança em internet 
das coisas”, observa.

Padrão tecnológico
Outra questão a ser tratada 

na regulamentação, de acordo 

Internet das coisas trata de objetos inteligentes interconectados, 

que vão desde carros automatizados até relógios inteligentes ou 

eletrodomésticos controlados via celular.

Pesquisador defende 
urgência na regulamentação 

da internet das coisas
Além de promover o desenvolvimento de soluções tecnológicas, a regulamentação da internet das coisas 
precisa garantir a privacidade e a segurança dos usuários da rede. A opinião é do professor e pesquisador 
Eduardo Magrani, do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getulio Vargas - FGV - Direito Rio

com Magrani, é o padrão tec-
nológico. “Para o seu celular 
se comunicar com a sua gela-
deira, deve haver um padrão 
compatível de conexão entre 
eles. Então, esse é um problema 
na internet das coisas, como a 
gente criar padrões que per-
mitam essa intercomunicação 
entre os objetos. Essa é uma 
questão altamente técnica que 
está presente na consulta”.

Há a preocupação, ainda, 
com mudanças no mercado 
de trabalho que a internet das 
coisas envolve.“A gente preci-
sa, nas escolas, universidades 
e cursos técnicos, preparar, 
capacitando esses alunos para 
um novo mercado do século 21, 
da chamada quarta revolução 
industrial. Hoje, já há a expec-
tativa de que várias profi ssões 
vão desaparecer do mercado 
em função da automação. 
Escritórios de advocacia hoje 
estão demitindo advogados 
recém-formados e substituindo 
por softwares, por robôs, que 
fazem um trabalho parecido. 
Então, como a gente capacita 
essas pessoas para esse novo 
mercado que é altamente 

impactado pela tecnologia?”, 
pergunta o professor.

Consulta Pública
Segundo o Ministério da Ci-

ência, Tecnologia e Inovação 
(MCTIC), que desenvolve o 
plano em parceria com o BN-
DES, a consulta pública sobre o 
Plano Nacional de Internet das 
Coisas (IoT) recebeu mais de 22 
mil acessos, que geraram quase 
2 mil contribuições por meio da 
plataforma Participa.br.

A consulta começou em me-
ados de dezembro e o prazo 
inicial para o envio de contri-
buições era 16 de janeiro, mas, 
segundo o ministério, houve 
pedido de diversos setores 
interessados em participar e 
que não conseguiram mandar 
as contribuições a tempo, por 
causa das festas de fi m de ano, 
assim, o prazo foi prorrogado.

De acordo com o pesquisador 
da FGV, especialistas na área 
contribuíram bastante para 
essa consulta pública, mas 
faltou engajamento maior da 
sociedade, com a participação 
de cidadãos “entendendo do 
que trata a internet das coisas 

e contribuindo com seu ponto 
de vista”.

“Essa é a principal função de 
uma consulta pública pela inter-
net, que o cidadão possa colocar 
a sua opinião. A gente viu muita 
participação de grupos espe-
cífi cos da sociedade civil e de 
empresas e pouco de cidadão 
individual. Isso signifi ca que o 
Estado não fez um bom trabalho 
para capacitar as pessoas nesse 
tema, as pessoas continuam não 
conhecendo sobre os impactos 
da internet das coisas, achando 
que não têm nada a contribuir. 
E, na verdade, a internet das 
coisas trata de coisas que eles 
usam diariamente”.

Debate é prejudicado
Magrani também critica o fato 

de a consulta ter sido aberta no 
período das festas de fi m de 
ano, o que, para ele, prejudica o 
debate. “O Estado tem o dever 
de capacitar as pessoas para 
o debate. Foram dois meses, 
mas começou em meados de 
dezembro, quase natal, e iam 
fechar no início de janeiro, em 
meio a datas festivas e ainda 
voltando de férias. Com que 
intuito o Estado quis colocar 
essa consulta pública na calada 
da noite? Afastar as pessoas 
do debate? A ideia é incluir as 
pessoas. É um equívoco colocar 
uma consulta pública entre na-
tal e réveillon”, disse ele.

O MCTIC informou que o 
próximo passo é “consolidar 
as informações coletadas na 
Consulta Pública e juntá-las às 
demais informações produzidas 
pelo Estudo de IoT, realizado 
pelo consórcio contratado pelo 
BNDES que trabalha para a 
Cooperação Técnica entre o 
BNDES e o MCTIC para gerar 
o diagnóstico e propor ações 
para o desenvolvimento da 
utilização e da geração de valor 
que a Internet das Coisas pode 
gerar para o país” (ABr).

Empresa Jornalistica São Paulo Shimbun S.A.
CNPJ nº 60.922.911/0001 -06 - NIRE 35.300.012.739

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 31/08/16, às 15hs, na sede social à Rua Mituto Mizumoto 255-São Paulo/SP. Convoca-
ção: Dispensadas. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Nobuko Kojo, Secretário: João Yssamu Hirai.
Deliberações aprovadas por unanimidade: I) O relatório da diretoria, balanço patrimonial, demonstrações
do resultado do exercício, demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados e demonstração do fluxo de
caixa, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2012; II) Reeleger para o cargo de Diretor Presidente,
Atusi Kohara, RG nº 2.381.547-4 e no CPF nº 048.809.008-34; III) Reeleger para o cargo de Diretor Ge-
rente, João Yssamu Hirai, RG nº 15.879.710-3 e no CPF nº 041.437.568-89. O mandato da diretoria ora
reeleita expira em 31/08/2018. IV) Fica reeleito para o cargo de Presidente Honorário, Eduardo Ryoiti
Mizumoto, RG. nº 3.532.646 e no CPF nº 577.941.038-00. O mandato da diretoria ora reeleita expira em
31/08/2018. Os srs. Atusi Kohara, João Yssamu Hirai e Eduardo Ryoiti Mizumoto, declaram sob as penas
da lei que não estão incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais, que os
impeçam de exercer os cargos na diretoria ora reeleita. V) A reforma estatutária tornou se necessária para
adequar os objetivos sociais da sociedade, passando o Artigo 1º ter a seguinte redação: “Artigo 1º - A socie-
dade terá como objetivo: Edição de jornais diários, por tempo indeterminado”. Encerramento: Formalidade
legal registrada na JUCESP nº 64.422/17-3 em 01.02.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

10ª Vara da Família e Sucessões da Capital. Sentença proferida nos autos nº 0049605-86.2012: 
Vistos. Maria de Lourdes de Barros Forni, qualificada nos autos, requereu a interdição de 
Carmem de Barros Forni, alegando, em síntese, que é a requerida portadora de graves sequelas, 
originárias de Acidente Vascular Cerebral, o que a torna impossibilitada de reger sua pessoa e 
administrar seus bens. Requereu, ao final, a procedência da ação, com a sua nomeação para o cargo 
de curadora. Juntou documentos (fls. 07/42). Após manifestação ministerial, a requerente foi nomeado 
como curadora provisória (fls. 47). A requerente informou a existência de bens em nome da requerida 
(fls. 56/69). A requerida foi citada (fls. 128), tendo seu interrogatório sido dispensado. Determinada a 
realização de prova pericial, foi juntado o laudo (fls. 168/198). O requerente pediu o julgamento (fls. 
210). O Dr. Promotor de Justiça opinou pela procedência (fls. 213/214). O Sr. Perito apresentou 
resposta aos quesitos complementares (fls. *). É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Cuida-se de 
pedido de interdição de Carmem de Barros Forni sob o argumento de que se encontra incapacitado(a) 
para a prática dos atos da vida civil, por apresentar sequelas originárias de Acidente Vascular 
Cerebral. O exame pericial realizado constatou que a interditanda é portadora de Demência vascular 
não especificada (CID-10: F01.9). Ao final, concluiu que está ela incapacitada para praticar os atos da 
vida civil, de forma total e permanente. Por conseguinte, nenhuma dúvida subsiste a respeito da 
necessidade da interdição, conforme bem salientado pelo Promotor de Justiça. É, portanto, a 
interditanda absolutamente incapaz para reger por si os atos da vida civil, o que já se veri ficou por 
ocasião de sua citação, tanto que dispensado seu interrogatório, pelo que se impõe a interdição com a 
nomeação da requerente, sua filha, como curadora. Em razão do exposto, acolho o pedido para 
decretar a INTERDIÇÃO de Carmem de Barros Forni, CPF: 151.598.628-46, RG: 1.381.801, 
nascida em 19/08/1929, filha de Dário de Campos Barros e Carmen Lobato de Barros, reconhecendo-
a absolutamente incapaz de exercer, pessoalmente, todos os atos da vida civil, nos termos do artigo 
3º, inciso II, do Código Civil, por ser portadora de Demência vascular não especificada (CID- 10: 
F01.9), e nomeando-lhe curadora requerente, Maria de Lourdes de Barros Forni , CPF: 
012.268.018-97, RG: 4.179.236., sob compromisso. Em obediência ao disposto no artigo 1.184 do 
Código de Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada 
por três vezes na imprensa oficial, com intervalo de dez dias, e uma vez na imprensa local. Serve, 
ainda, esta sentença como mandado para registro da interdição no Cartório de Registro Civil 
competente, acompanhada das cópias necessárias ao seu cumprimento, que deverão ser 
providenciadas pela parte e juntadas a esta sentença, inclusive da certidão de trânsito em julgado, 
para que o Sr. Oficial da Unidade de Registro Civil  das Pessoas Naturais competente proceda ao seu 
cumprimento. Junte a requerente cópia do título de eleitor do(a) requerido(a) para averbação junto à 
Justiça Eleitoral. Esta sentença servirá também como termo de compromisso e certidão de curatela, 
independentemente de assinatura do curador, ex vi do disposto no artigo 1.187, I, do Código de 
Processo Civil. Ante a presumida idoneidade da curadora, dispensa-se a prestação de caução para o 
exercício da curatela , nos termos do parágrafo único do art. 1.745 e do art. 1.774, ambos do Código 
Civil. Fica a curadora, ainda, dispensada da especialização da hipoteca legal. Deverá, no entanto, 
prestar de contas semestralmente da administração dos bens da interditada. Após o trânsito em 
julgado, cumpra-se o disposto nos artigos 93 da Lei 6.015/73 e 1.184 do Estatuto Adjetivo Civil. 
Expeça-se guia de levantamento dos honorários do Sr. Perito. P.R.I. Ciência ao Ministério Público. 

11ª Vara Cível - Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1043971-90.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Carlos Santoro Filho, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Viação Ibirapuera LTDA, CNPJ 02.716.517/0001-07, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG), objetivando a cobrança de 
R$ 91.588,89 (Set/2014), referente ao valor depositado como garantia do Juízo e que foi em seguida 
destinado ao pagamento de verbas trabalhistas, em virtude de obrigação que a ora ré contraiu com 
terceiros por força de vínculos trabalhistas. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação 
por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente contestação. Não 
sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2016. 

4ª Vara Cível – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1011484-
86.2014.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Carlos Alexandre Böttcher, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JULYANE 
BANDEIRA DA SILVA, CPF 346.947.718-33, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA., lhe 
ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$18.581,11 (atualizado até 16/12/2016), 
acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias acima, pague o valor acima devidamente corrigido, e 
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das 
custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertida 
de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 16 de dezembro de 2016. 

4ª Vara Cível - Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0043960-86.2012.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Ramos, na forma da Lei, FAZ SABER a corré CARMEN 
LÚCIA JUVANTENY, CPF 036.584.018-18, que WJ VISION FOMENTO MERCANTIL LTDA lhe 
ajuizou uma ação Monitória, bem como contra a North Centro Auxiliar de Diagnósticos S/C LTDA e 
Outros, objetivando o recebimento de R$ 9.342,42 (Mar/2012) decorrentes do Contrato de Fomento 
Mercantil, para descontos de duplicatas, firmado entre as partes em 26/02/2010. Estando a corré em 
local ignorado, foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias 
supra, pague o débito devidamente atualizado, bem como honorários advocatícios de 5% sobre o 
valor atribuído à causa (ficando isenta de custas), ou no mesmo prazo, ofereça embargos, sob pena 
de não o fazendo, constituir-se em pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentado os embargos previstos no art. 
702 do CPC, nomeando-se para tanto curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

7ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. Proc. 1073189-
97.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ELIZABETE SOUZA A. DO VALE, CPF. 018.502.057-79, que MD EDUCACIONAL LTDA ajuizou-lhe 
uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 16.006,24 (Jul/2014), acrescidos de juros e 
correção monetária, decorrentes do inadimplemento das mensalidades 02/2013 à 13/2013 do Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar 
ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à 
causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas, ou embargue, sob pena de constituir -se 
de pleno direito o título executivo judicial (art. 702 do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 
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Fotos: Divulgação

Ricardo Westin/Agência Senado

Apesar de esse ser um tema atual, a discussão não envolve 
o presidente Michel Temer, que em dezembro apresentou 
ao Congresso uma proposta que endurece as regras da 

Previdência Social, para tirar as contas do vermelho. A crise pre-
videnciária no Brasil é muito mais antiga. O debate em questão 
se dá no Império, em 1883, numa reunião entre dom Pedro II e 
os integrantes do Conselho de Estado.

De acordo com a ata da reunião, o senador visconde de Mu-
ritiba (BA) diz que “é de toda evidência” que o encolhimento 
de aposentadorias e pensões “não tira direitos adquiridos”. O 
conde d’Eu, marido da princesa Isabel, segue a linha “dos males, 
o menor”:

— Uma liquidação imediata traria para muitas pessoas prejuízos 
mais consideráveis do que a projetada redução de pensões.

O senador Dantas (BA), por sua vez, reclama que, apesar de 
a falência se prenunciar há anos, ninguém jamais foi corajoso o 
sufi ciente para arcar com o ônus de reformar o sistema.

O Brasil imperial, na realidade, nunca chegou a ter um sistema 
público de aposentadorias e 
pensões. O que os conselheiros 
discutiram com dom Pedro II 
foi a agonia fi nanceira do Mon-
tepio Geral, uma instituição 
privada semelhante às atuais 
entidades de previdência 
complementar (ou fundos de 
pensão).

Cocheiros e alfaiates
O Império estava repleto 

de montepios. Havia o dos 
sapateiros, o dos alfaiates, o 
dos ourives, o dos cocheiros, 
o dos maquinistas, o dos tipó-
grafos de jornal e o dos músi-
cos, entre muitos outros. Em 
geral, tinham alcance local, 
restritos às maiores cidades. 
À diferença dos fundos de 
pensão contemporâneos, os 
montepios não tinham fi ns 
lucrativos.

O Montepio Geral tornou-se 
assunto de Estado por causa do 
tamanho e da qualidade da car-
teira de clientes. Diferente das 
demais entidades de socorro 
mútuo, o combalido montepio 
tinha sob seu guarda-chuva contribuintes de todas as províncias 
e das mais diversas profi ssões, tanto do serviço público quanto 
da iniciativa privada.

— A liquidação do Montepio Geral seria uma verdadeira cala-
midade — adverte o ex-ministro e ex-deputado Martim Francisco 
na reunião do Conselho de Estado.

Para fazer parte de um montepio, o interessado primeiro pagava 
uma taxa de adesão (conhecida como joia) e passava a arcar com 
as anuidades. Ao assinar o contrato, ele escolhia se o dinheiro 
despendido ao longo da vida se reverteria em aposentadoria ou 
em pensão.

Crise do sistema de aposentadorias 
já preocupava dom Pedro II

Sem dinheiro em caixa, o sistema de aposentadorias 
e pensões está perto de quebrar. Idosos, viúvas e 
órfãos correm o risco de fi car na mão. O chefe do 
governo convoca um seleto grupo de políticos para 
discutir um plano contra a falência. A proposta sobre a 
mesa é impopular: eleva-se o valor das contribuições 
desembolsadas pelos trabalhadores e, ao mesmo 
tempo, corta-se à metade o valor dos benefícios pagos 
aos aposentados e pensionistas

Para a aposentadoria, o segu-
rado fi xava o momento em que 
pararia de trabalhar e começa-
ria a receber o benefício, cujo 
valor variava conforme a idade 
e o tempo de contribuição. Para 
a pensão, estabelecia quais pes-
soas fariam jus ao pagamento 
mensal assim que ele morresse 
e quais seriam as porcentagens 
— 60% para a viúva (até o fi m 
da vida) e 40% para os fi lhos 
(até determinada idade), por exemplo.

Para fazer o dinheiro das joias e das anuidades render, os mon-
tepios compravam apólices da dívida pública, adquiriam imóveis 
de aluguel e concediam empréstimos a juros.

Velhice na miséria
A popularidade dos montepios se explica pela inexistência de 

um sistema previdenciário no Brasil até as primeiras décadas 
do século XX. Não dispondo de aposentadoria, a penúria era 

o destino de muitos dos bra-
sileiros que chegavam a uma 
idade avançada sem forças para 
trabalhar.

A literatura nacional é farta 
de personagens assim. No ro-
mance Clara dos Anjos, Lima 
Barreto apresenta o velho 
dentista Meneses, que bebia 
para “afugentar o terror que a 
vida lhe inspirava, na miséria, 
quase indigência em que se 
achava, naquela idade avançada 
de mais de 70 anos, alquebrado, 
doente” e “sem uma pensão 
qualquer”.

No Brasil pré-Previdência 
Social, havia escassas maneiras 
de se evitar esse fi m. Uma era 
amealhar patrimônio ao longo 
da vida, como escravos e casas 
de aluguel. Outra era criar 
fi lhos bem-sucedidos, capazes 
de amparar o chefe da casa na 
velhice. E outra era aderir a um 
montepio.

Não se pode, no entanto, 
acusar o Império de omissão. 
Nenhum lugar do mundo tinha 
Previdência Social naquele 

momento. O primeiro país a oferecer aposentadorias e pensões 
ao povo foi a Prússia (parte da atual Alemanha), em 1889, por 
iniciativa do chanceler Bismarck.

A palavra “montepio” deriva do italiano monte di pietà, que 
em tradução livre significa “crédito de piedade”. Os montepios 
surgiram no século XV, pelas mãos dos frades franciscanos 
da Itália, originalmente para conceder empréstimos bara-
tos aos pobres, que deixavam algum bem penhorado como 
garantia.

O Império tinha uma casta de privilegiados que conseguiram 
ter a aposentadoria (mas não a pensão) assegurada em lei: os 

servidores públicos das catego-
rias mais poderosas. É o caso 
dos professores da Academia 
Militar e de Marinha da Corte. 
Eles se aposentavam com o 
“ordenado por inteiro” após 
20 anos de trabalho. Antes 
desse tempo, a aposentadoria 
equivaleria à metade do salário 
da ativa.

Baixo clero
As leis eram específicas 

para cada classe de servidor. 
No caso dos funcionários do 
Tesouro Nacional, o mínimo 
para ganhar vencimentos inte-
grais eram 25 anos de serviços 
prestados. Com menos tempo 
de trabalho, a aposentadoria 
era proporcional.

Os mesmos 25 anos valiam 
para os empregados das al-
fândegas, com a ressalva de 
que perdiam sumariamente 
o direito à remuneração na 
velhice os que tivessem “erro 
de ofício” anotado no histórico 
profi ssional.

Pedro II, que discutiu com o Conselho de Estado formas de salvar
o Montepio Geral e proteger aposentados, viúvas e órfãos.

Ib
ra

m

Os empregados dos Correios passaram a ter a aposentadoria 
garantida em lei apenas em 1888, às vésperas da Proclamação 
da República, mas com exigências duras. Além do mínimo de 30 
anos de trabalho, precisavam ter 60 anos de idade. No fi nal do 
Império, poucos viviam tanto. O IBGE estima que a expectativa 
de vida dos brasileiros era de 33 anos — hoje é de 75.

O baixo clero do funcionalismo não tinha aposentadoria regulada 
por lei. As categorias menos infl uentes dependiam da “mercê” (ou 
“graça”) concedida pelo monarca e pelos parlamentares em retri-
buição pelos “bons serviços” prestados ao país. Para conseguir uma 
velhice tranquila, o servidor precisava ter bons contatos nos palácios 
imperiais e na Assembleia Geral (atual Congresso Nacional).

Foi o caso do padre Miguel Lopes Gama, que ensinava retórica na 
Academia Jurídica de Olinda (PE). De acordo com documentos sob 
a guarda do Arquivo do Senado, em Brasília, o padre professor teve 
sucesso no pedido feito à Assembleia. Em 1840, os senadores e os 
deputados autorizaram a aposentadoria “com o mesmo ordenado de 
600 mil-réis anuais que percebia durante o magistério”. O decreto 
personalizado foi logo em seguida sancionado por dom Pedro II.

O professor de história Luiz Fernando Saraiva, da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), estudou as 4,5 mil leis aprovadas pela 
Assembleia Geral nas sete décadas do Império e constatou que 
nada menos do que 1,5 mil tinham cunho estritamente pessoal 
— empossando alguém numa repartição do governo, elevando 
o salário de um funcionário público, concedendo aposentadoria 
a outro ou prevendo pensão para uma viúva.

— As aposentadorias e pensões eram concedidas de forma caó-
tica, negociadas uma a uma, sem critérios claros. Isso abria espaço 
para arbitrariedades e favorecimentos — afi rma Saraiva.
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Estratégia de Dados e
Big Data são as principais 

tendências em TI para 2017

Aproveitar dados, fazer 

uso deles e conseguir 

novas formas de 

aumentar receitas e 

reduzir custos

A Estratégia de Dados 
deve ser a principal 
tendência para os CIOs 

trabalharem em 2017. A con-
solidação do Cloud Computing 
e o trabalho integrado entre 
tecnologia e a área fi nanceira, 
responsável por agregar mais 
valor ao negócio, também exi-
girão atenção em 2017.

2016 foi um ano de intensa 
aprendizagem em relação 
ao uso do Cloud Computing. 
Certamente teremos o con-
trole de alguns dados dentro 
da empresa, enquanto outros 
estarão fora. É recomendável 
que, nos próximos anos, te-
nhamos como foco encontrar o 
equilíbrio entre as informações 
internas e os dados da nuvem. 
Com isso, vamos entender qual 
o nível de mobilidade que pre-
cisamos desses dados.

Outros temas muito fortes 
em 2016 foram: o armazena-
mento em fl ash, devido prin-
cipalmente ao seu custo redu-
zido, e também a necessidade 
de adicionar valor ao negócio 
de TI. Graças à pressão das 
companhias para concretizar 
a Transformação Digital nas 
empresas, as áreas de negócios 
estão mais adiantadas que as 
de tecnologia. Isso exige que a 
TI tenha uma postura dedicada 
ao negócio tradicional, mas 
que também tenha foco em 
inovação.

Sabe-se que 82% de todos 
os recursos da TI são para 
manter os sistemas existentes. 
Precisamos pôr mais energia 
em inovar, por isso o papel do 
CIO deve mudar para que ele 
valorize ainda mais o negócio. 
Esse valor, muitas vezes, virá 
dos dados disponíveis, isto é, 
da capacidade das empresas de 
pegar dados estruturados e não 
estruturados, que venham de 
máquinas ou de pessoas, para 
integrá-los, analisá-los e, com 
isso, encontrar informação 
valiosa. Trata-se de uma aná-
lise que efetivamente permita 
gerar ações de negócios.

Hoje a maioria das empresas 
já possui os dados que necessi-
tavam para trabalhar. O desafi o 

agora é gerar real valor dessa 
informação. Temos estatísticas 
que apontam que só 3% dos 
dados de uma empresa são 
usados para análise, o que é 
muito pouco. Ainda temos 
muito a fazer.

Um dos principais desafi os 
para os CIOs em 2017 será, 
certamente, implementar uma 
Estratégia de Dados efetiva, 
que vai do armazenamento, 
passa pelo gerenciamento de 
dados e garante a mobilidade 
e reuso dessas informações. 
No modelo tradicional, muitas 
vezes o CIO apenas armazena e 
cuida dos dados, mas não tira 
real proveito deles. A verdade 
é que a análise de dados vai 
muito além de gráfi cos e telas 
bonitas. É preciso coletar os 
dados, armazená-los, garantir 
sua segurança, dar acesso 
a eles, mobilidade e ainda 
promover o reuso. Poucas em-
presas são capazes de realizar 
todo este processo, e a Hitachi 
é uma delas.   

Outro fator que merece des-
taque é que já a partir de 2017 
a maior parte dos dados será 
gerada pelas máquinas, e não 
por pessoas. Serão os senso-
res, as câmeras de segurança, 
os aparelhos de saúde, entre 
outros, as principais fontes 
de informação. O verdadeiro 
Big Data vem das máquinas 
e o armazenamento dessas 
informações transforma a tec-
nologia da informação em ver-
dadeiras empresas de inovação 
social, que busca soluções para 
benefi ciar os negócios e fazer o 
melhor para a sociedade.

A TI deve ainda prestar 
atenção aos avanços do setor 
fi nanceiro, que teve uma gran-
de evolução tecnológica no 
último ano. Na América Latina, 
é preciso fi car atento também 
ao setor de agronegócio, pois 
ele está envolvido diretamente 
com os principais problemas 
que podemos ter no futuro: o 
fornecimento de água, alimen-
tos e energia.

Ainda em 2017, os CIOs 
passarão a trabalhar com 
vários parceiros estratégicos, 
especialistas que irão assumir 
diferentes partes da operação. 
Essa é uma forma de delegar 
funções e, com isso, conseguir 
se concentrar na inovação.

(*) É CTO Latam da
Hitachi Data Systems.

Marcelo Sales (*)

News@TI
Serviço de resiliência cibernética 

@A Unisys Corporation (NYSE: UIS) anuncia o lançamento de um 
novo conjunto de serviços de resiliência cibernética para auxiliar 

seus clientes a se protegerem de possíveis crises relacionadas a ataques 
cibernéticos, simulando ameaças reais e utilizando-as para desenvolver 
procedimentos e políticas efi cazes para prevenção e resposta. Para 
desenvolver estes novos serviços, a Unisys customizou a metodolo-
gia de jogos cibernéticos de guerra utilizada pelo Departamento de 
Defesa dos Estados Unidos, combinada com normas publicadas pelo 
Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos e o 
adaptou para ser utilizado por empresas e governos. A ferramenta 
da Unisys identifi ca rapidamente os desafi os "mais prováveis", "mais 
perigosos" e "incomuns/que nunca vão acontecer" das operações dos 
usuários. Além disso, também ajuda a avaliar o grau de preparação do 
cliente para gerenciar uma crise, bem como todo o plano de resposta 
a incidentes (www.unisys.com.br).

Aplicativo exclusivo para produtores de 
eventos

@Para oferecer um sistema rápido e seguro, de acordo com a 
necessidade de cada cliente, a Bilheteria Digital desenvolveu um 

aplicativo exclusivo para produtores de eventos. A empresa, que atua 
desde 2009 na comercialização de ingressos, é a única do mercado a 
proporcionar esse tipo de serviço. O BD Produtor disponibiliza aos 
usuários cenário de vendas dos ingressos, público interessado, faixa 
etária, região, forma de pagamento e tipo de ingresso adquirido. 
Atualmente, estão cadastrados mais de 100 produtores de eventos 
de todo país. A intenção da empresa é deixar o processo mais rápido 
para os produtores, garantindo facilidade e mobilidade. Com o aplica-
tivo, eles podem acompanhar as vendas de ingressos em tempo real 
e receber relatórios detalhados pelo tipo de ingresso.

Software de análise de qualidade de vídeo

@Até 2020 a demanda por câmeras de segurança deverá crescer 
em média 14% ao ano em vendas unitárias, mas com cada vez 

mais equipamentos em operação é essencial assegurar a manutenção 
das câmeras de segurança, para extrair o melhor de cada modelo. 
Com o novo software de análise de vídeo desenvolvido pela Dahua 
Technology, DHI-IVS-V-PRO, as imagens passam por testes inteligen-
tes e frequentes que detectam e avisam sobre possíveis erros, com 
uma taxa de precisão que ultrapassa a 90%. O programa, compatível 
com diversas resoluções e dispositivos, realiza 12 tipos de análises 
diferentes, entrega relatórios estatísticos e tem capacidade para até 
4 mil canais de vídeo HD, com apenas um servidor é possível garantir 
até 10 varreduras em cerca de 1000 canais. Com o DHI-IVS-V-PRO 
é possível assegurar o funcionamento dos seguintes recursos: Foco, 
Coloração, Contraste, Defi nição, Luminosidade, Perda de Vídeo, Noi-
se Range, Congelamento, Vibração, Mudança de Cenário e também 
aponta quando a câmera sofre algum tipo de obstrução.

O mercado vive hoje um período 
de transformação digital, no qual 
o uso intensivo da tecnologia tem 
revolucionado diversos setores da 
economia e a forma de atuação das 
organizações. Um dos muitos exem-
plos concretos dessa mudança está 
no surgimento do conceito de Mar-
Tech, que prevê o uso combinado de 
Big Data e ferramentas de marketing 
online, para criação de campanhas 
personalizadas e, o melhor, com re-
sultados mais assertivos e menores 
investimentos.

O MarTech promete revolucionar a 
abordagem tradicional de marketing, 
ao permitir a criação de campanhas 
segmentadas e adaptadas ao perfi l 
de cada usuário. Na prática, por meio 
do uso intensivo de tecnologia para 
análise de grandes volumes de dados, essa abordagem possibilita 
a criação de ações baseadas em informações confi áveis, micro 
segmentadas e dirigidas aos diferentes públicos-alvo. Ao mesmo 
tempo em que permite medir e realizar ajustes constantes nas 
campanhas em tempo real.

De acordo com uma recente pesquisa sobre o mercado Mar-
Tech, realizada pelo DOT digital group, 96% dos profi ssionais 
de marketing que atuam no Brasil acreditam – total ou par-
cialmente – que o uso da tecnologia representa uma estratégia 
fundamental para criar campanhas voltadas aos consumidores 
do século 21.

O sucesso de ações de marketing está diretamente relacionado 
à capacidade de compreender os desejos e necessidades reais 

dos usuários e clientes e entender 
como atingi-los de forma mais efi -
ciente por meio dos diversos canais, 
serviços e produtos. Isso gera uma 
crescente necessidade de que as 
empresas revejam suas estratégias 
de marketing e façam uso cada vez 
mais intensivo de tecnologia

O que se percebe no Brasil é que 
ainda estamos vivendo uma fase 
inicial da adoção de MarTech, mas 
que há um grande espaço para que 
a tecnologia assuma, em curto e 
médio prazos, um papel cada vez 
mais relevante nas estratégias de 
marketing. Ainda segundo o estudo 
do DOT digital group, apenas 25% dos 
profi ssionais brasileiros conhecem o 
conceito de MarTech. 

Em países como Europa e Estados 
Unidos, o conceito de MarTech já está bastante difundido e as 
expectativas são de que, ao longo de 2017, um número crescente 
de organizações no Brasil deva aderir ao modelo. Por aqui, o 
conceito de Big Data já é amplamente difundido, mas ainda 
temos muito a nos aprofundar com relação ao uso prático de 
toda a inteligência que os dados nos oferecem. É preciso que 
os profi ssionais, tanto da área de marketing quanto de tecnolo-
gia, vejam as oportunidades que o MarTech tem para oferecer 
e comecem a se preparar para extrair todo o potencial desse 
novo cenário.

 
(Fonte: Luiz Alberto Ferla é CEO do DOT digital group,

empresa brasileira especializada na oferta de soluções).

MarTech: Uma nova 
oportunidade para o setor de TI

Edgar Vásquez Cruz (*)
 

Trabalhar na nuvem potencializará a inovação e a colaboração 
na sua empresa e, além disso, lhe proporcionará a capacida-
de de atender à demanda gerada pelo aumento do número 

de dispositivos conectados, já que a nuvem permite às empresas 
aumentar ou diminuir a capacidade dos seus serviços com rapidez 
para contemplar as condições variáveis do mercado.

 
Outro motivo para mudar para a nuvem é que essa mudança 

pode ser feita em pouco tempo, pois, em vez de montar toda a 
infraestrutura necessária para as suas operações, você precisa 
apenas escolher a empresa e pagar pelo serviço.

 
Tendências de adoção da nuvem

De acordo com estudo realizado pela Intel Security com 1200 
tomadores de decisões, a migração para a nuvem é uma das 
principais difi culdades e prioridades.

 
O estudo mostra que 80% dos orçamentos de TI serão destinados 

à computação na nuvem e aos serviços incluídos; os tomadores 
de decisões devem escolher entre 43 serviços na nuvem que são 
utilizados, em média. Além disso, 79% das empresas planejam 
investir em Segurança como Serviço.

 
40% dos entrevistados já processam ou armazenam dados 

sigilosos na nuvem. Além disso, 72% deles indicam que o cumpri-
mento das políticas de segurança dos dispositivos para a nuvem 
é sua maior preocupação e muitos mencionam a ausência de 
visibilidade como seu maior problema operacional.

 
Sugestões para que sua migração para a nuvem seja 

segura

Acreditamos que assuntos semelhantes aos levantados na 
pesquisa tiram o sossego dos tomadores de decisão e, por isso, 
apresentamos algumas orientações de segurança que, sem dúvida, 
serão muito úteis:

 
1. Entenda quais sistemas e aplicativos estão presentes no seu 

ambiente.
2. Mantenha as redes e sistemas/aplicativos seguros, confi gu-

rados, com as correções de segurança instaladas e atualizadas.
3. Instale defesas contra malware e outras ameaças.
4. Mantenha a visibilidade do que está acontecendo ao seu 

redor.
5. Inclua informação contra ameaças e outras defesas contra 

ataques previstos.
6. Mantenha-se pronto para reagir rapidamente quando for 

necessário.
7. Inclua a orquestração de políticas em todos os seus sistemas e 

administre-as para garantir o cumprimento das leis e normas.
 

Recomendações para conseguir o melhor desempenho 

da nuvem

Usar a computação em nuvem é, atualmente, uma vantagem 
competitiva essencial para muitas empresas, porque as ajuda a 
conseguir o melhor desempenho da sua infraestrutura, diminui 
os custos de TI, além de utilizar de maneira mais fácil e efi caz 
os aplicativos essenciais para suas atividades, o que possibilita 
que a empresa se concentre na inovação.

Doze recomendações para melhorar o 
desempenho da nuvem com segurança
Então sua empresa decidiu fi nalmente usar “a nuvem” para aproveitar todas as suas vantagens? Esse é 
um passo que certamente lhe permitirá diminuir custos e aproveitar características como a elasticidade 
da capacidade de processamento e armazenamento, bem como dos aplicativos

Levar as operações de negócios para a nuvem privada não de-
verá ser uma tarefa difícil nem complexa se optar por trabalhar 
com fornecedores que tenham experiência e conhecimento, e 
que ajudem a escolher um caminho rápido e simples.

 
Para conseguir os benefícios da melhoria do desempenho dos 

aplicativos, do aumento da confi abilidade e da redução de custos de 
TI, as empresas devem examinar as seguintes recomendações.

 
8. Escolha uma plataforma de nuvem privada que lhe prepare 

para o crescimento futuro e lhe apóie juntamente a todas as 
partes interessadas na sua empresa, transformando a área de 
TI num parceiro.

 
9. Mantenha em funcionamento seus aplicativos corporativos 

mais importantes. Benefi cie-se do parceiro de nuvem privada 
adequado. As empresas de sucesso conseguem mais confi abili-
dade e economizam ao diminuir o tempo de inatividade dos seus 
aplicativos mais importantes.

 
10. Melhore a gestão dos aplicativos. As principais organizações 

aproveitam os melhores recursos de gestão da nuvem privada 
para compreender o desempenho dos seus aplicativos mais im-
portantes, evitando dessa maneira problemas que provoquem 
perda de receitas.

 
11. Coloque sua organização numa posição que a permita se 

benefi ciar das tecnologias futuras. Executar seu aplicativo numa 
nuvem privada criará uma base sólida para explorar melhorias e 
novos recursos na sua infraestrutura de aplicativos fundamen-
tais. E com a construção de uma base de infraestrutura sólida 
fundamentada em soluções de nuvem privada, as organizações 
podem aproveitar as melhores e mais recentes tecnologias, de-
sembolsando poucos recursos, ou até mesmo, nada.

 
12. Concentre-se nos requisitos mais importantes dos aplicati-

vos. Trabalhando com um fornecedor de rede privada, as maio-
res organizações podem se livrar de muitas das complexidades 
e tarefas cotidianas que a execução de aplicativos essenciais 
exige. Elas também se benefi ciam do fato de que, para cumprir 
os Contratos de Nível de Serviço (SLAs) exigidos, o fornecedor 
trabalhará com empenho para manter a efi ciência e diminuir o 
tempo de inatividade, entre outros problemas.

 
(*) É gerente da área de governo na Intel Security.

Apps mais baixados 
de janeiro

10º lugar: GoArt - Downloads no mês: 461
GoArt é um aplicativo fotográfi co para quem 

deseja adicionar um toque diferente às suas 
imagens no celular.

9º lugar: Toontastic 3D - Downloads no mês: 465
O Toonstatic 3D é um miniestúdio de animação, 

onde é possível desenhar, narrar e animar as 
histórias em forma de desenhos.

8º lugar: Voice Changer - Downloads no mês: 534
O Voice Changer é um aplicativo que permite a 

simulação de diferentes vozes, como: robô, crian-
ça, alienígena, homem, mulher, entre outros.

7º lugar: FastKey Launcher - Downloads no 
mês: 575

FastKey Launcher é um aplicativo que adiciona 
no celular um sistema de busca simples, que 
fi ca sempre visível na tela principal.

6º lugar: Deeper Clean - Downloads no mês: 
900

Deeper Clean permite que os smartphones ou 
tablets se livrem de conteúdos desneces-
sários, limpando os aparelhos de softwares 
coadjuvantes.

5º lugar: Vine Camera - Downloads no mês: 
1017

O Vine Câmera ajuda a criar vídeos no mesmo 
perfi l que acontecia na plataforma Vine, com 
6 segundos de duração e recursos de edição 
diretamente no celular.

4º lugar: Vagalume.FM - Downloads do mês: 1120
Com o Vagalume.FM é posível ouvir diversas 

rádios online gratuitamente.

3º lugar: Papersea Live Wallpaper - Downloads 
do mês: 1241

O aplicativo permite instalar no smartphone 
um papel de parede animado que simula o 
ecossistema do fundo do mar.

2º lugar: ADW Launcher 2 - Downloads do 
mês: 1409

O aplicativo ADW Launcher 2 serve para cus-
tomizar, com segurança e acessibilidade, a 
inferface do Android.

1º lugar: Weather Wiz: Forecast & Widget - Do-
wnloads do mês: 2083

Weather Wiz: Forecast & Widget é um aplicativo 
de meteorologia que procura fugir do visual 
mais tradicional utilizado para esse tipo de 
ferramenta.

Fonte: NZN Content



Serviço: Teatro Santo Agostinho, 
R. Apeninos, 118, Liberdade, tel. 3209-
4858. Sábados às 19h. Ingresso: R$ 50. 
Até 11/02.
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Esta quinta, o décimo quarto dia da lunação não é muito favorável à relação com as outras pessoas, podendo acarretar 
brigas e desentendimentos. A Lua passa para Leão no início da manhã deixa todo mundo mais alegre e com muito brilho. 
No início da tarde a Lua faz aspecto difícil com Mercúrio e com isso será necessário ter cuidado com a comunicação já 
que há uma tendência a impor o ponto de vista. Em seguida a Lua em bom aspecto com Vênus ajuda a fazer negociações 
e acordos. À noite o Sol e Urano podem trazer novidades, surgem novas ideias e muita criatividade. A Lua em harmonia 
com Marte dá maior vitalidade e energia, provocando falta de sono, mas ajudando para uma boa relação de sexo.
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Com a Lua em Leão será fácil o 
convívio na relação social e sexual. 
Lua em harmonia com Marte dá 
maior vitalidade e energia, provo-
cando falta de sono, mas ajudando 
para uma boa relação de sexo. Deve 
ter contato maior consigo mesmo 
e idealizar planos para depois do 
aniversário. 99/399 – Cinza.

Atitudes fi rmes deverão diminuir os 
problemas que vinham sendo en-
frentados. As mudanças começam a 
acontecer, mesmo que estejam ainda 
ocultas virão breve. A noite é bom 
aproveitar para soltar a imaginação e 
usufruir da sensibilidade e do encan-
tamento da alma. 27/727 – Azul.

Com a Lua Crescente em Leão não 
se recolha, realize algo que possa 
se fazer notar. A intenção é brilhar, 
chamar a atenção. No início da 
tarde a Lua faz aspecto difícil com 
Mercúrio e com isso será necessário 
ter cuidado com a comunicação com 
a tendência a impor o ponto de vista.  
03/203 – Amarelo.

Não fuja de situações que terá que 
enfrentar, mas deixe para o fi nal 
do dia para começar a arrumar. 
Mantenha a serenidade diante de 
difi culdades. A velocidade dos acon-
tecimentos não será a esperada, mas 
boas chances surgem para o futuro. 
Haja com cautela e prudência no 
amor. 44/144 – Verde.

Procure manter-se calmo diante 
da agitação emocional que pode 
atrapalhar o seu plano de felicida-
de. Mude o modo de dizer o que 
sente a quem está perto de você. 
Encontrará forças para desistir das 
histórias que só trazem tristeza. A 
alegria tem efeito desintoxicante. 
35/435 – Vermelho.

Com a Lua em Leão é tempo de 
brilhar, chamar a atenção. Alguém 
que conheceu antes terá importân-
cia fundamental em sua vida. Tudo 
gira em torna da sua imaginação 
com o Sol em seu signo oposto, 
Peixes nesta sexta, tenho bons 
pensamentos para o fi nal de semana. 
62/362 – Azul.

Evite sobrecarrega-se com os proble-
mas dos outros, cuide de você, valo-
rizando seu erotismo e sexualidade. 
É preciso cuidar de quem ama sem 
querer controlar tudo. A sensibilida-
de está a fl or da pele evite mudanças, 
haja sem precipitação ou terá perdas 
no futuro. 38/238 – Lilás.

Deve manter a calma, evite rompi-
mento por palavras sinceras demais 
nas relações. Com a Lua em Leão 
fazemos questão de nos sentir 
amados e de que se sintam amados 
por nós. Procure encontrar o que 
impede sua felicidade dedicando-se 
um pouco mais ao ambiente familiar. 
77/677 – Cinza.

Serão bastante profundas as mudan-
ças que ocorrem em sua vida social 
e profi ssional. Um novo amor ou até 
mesmo paixões rápidas ativam as 
relações. Contenha o ciúme e abra 
caminho para a renovação de um 
relacionamento que irá melhorar 
sua vida pessoal e sexual. 66/766 
– Amarelo.

O trabalho fi ca em destaque nas pró-
ximas horas, assim como os assuntos 
do cotidiano já em andamento. Os 
negócios materiais estão favorecidos 
e trarão retorno rápido. À noite o Sol 
e Urano podem trazer novidades, 
surgem novas ideias e muita criati-
vidade. 17/117 – Branco. 

Em seguida a Lua em bom aspecto 
com Vênus ajuda a fazer negocia-
ções e acordos. Abrem-se novas 
oportunidades, aumentam as mo-
tivações para progredir com novas 
inspirações. Mas cuidado, antes do 
aniversário ocorrem ainda atritos 
no trabalho e no lar. 87/387 – Cores 
claras.

O fi nal do dia será de brilho pessoal 
e autoestima.  Compartilhe com 
otimismo as relações, tanto com 
a pessoa amada como ao lado dos 
amigos. Use a poderosa imaginação 
para momentos inesquecíveis junto 
de pessoas animadas que gostem da 
sua companhia. 56/556 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 09 de Fevereiro de 2017. Dia de Santa Apolônia, São Alexandre 
de Roma, São Donato e Dia do Anjo Cavaquiah, cuja virtude é o auxílio. 
Hoje aniversaria a atriz Monique Lafond que faz 63 anos, a jornalista e 
apresentadora Monica Waldvogel que nasceu em 1956, o iatista Lars Grael 
que completa 53 anos, o cantor Edson Cordeiro que nasceu em 1967 e a 
cantora Tânia Mara chega aos 34 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau precisa sempre de novidades e 
novos desafi os. Observador e com muitos talentos é uma pessoa criativa 
e com a mente muito rápida.  As suas ideias originais e liberais o levam 
a solucionar questões de uma forma única. Tem facilidade para perdoar 
as ofensas e obter um bom relacionamento entre pais, fi lhos e familiares. 
Vive em paz com todos e sabe recompensar a fi delidade daqueles que estão 
ao seu lado. No lado negativo precisa evitar a tendência a discussões que 
acabam em desunião.

Simpatias que funcionam
Para apimentar a relação: Coloque, em um prato, duas 
pimentas vermelhas de qualquer tipo e duas colheres 
de mel. Recorte dois corações em um papel vermelho. 
Nestes corações, escreva seu nome e o nome da pessoa 
amada e coloque no prato, no meio do mel e da pimenta. 
Deixe sete dias e todos os dias mentalize cenas de amor 
ardente entre vocês, enquanto segura esse prato, de 
preferência antes de dormir. Mantenha o prato escondido 
enquanto durar o tempo da simpatia e, no dia seguinte 
após acabar, jogue tudo fora. Se quiser, pode lavar o 
prato e reutilizá-lo.

Dicionário dos sonhos
POMBO - Voando, felicidade no amor. Um pombal, 
progresso. Ouvi-lo arrulhando, ansiedade em an-
gustia. Branco, casamento. Preto, luto. Pousando 
em quem sonha, sorte no jogo. À sua volta, novos 
amigos. Mortos, enfermidade em família; nascendo, 
gravidez. Come-lo, rompimento. Números da sorte: 
07, 10, 14, 39 e 48
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Bruna Caram

Lançado em outubro, o disco “Multialma” 
fi nalmente será apresentado ao público. 
O show de estreia acontece dia 21. Nesse 
show, Caram aposta em canções nunca 
antes gravadas em sua voz e que exploram 
diversos gêneros, conhecidos nacional-
mente, como o sertanejo de Chitãozinho 
e Xororó, em “Evidências”; “Não Aprendi 
Dizer Adeus”, de Leandro e Leonardo e o 
rock de Los Hermanos, em “Último Roman-
ce”. Bruna Caram será acompanhada por 
Bernardo Goys (baixo), Norberto Vinhas 
(guitarras), Ramon Montagner (bateria) 
e o músico Ivan Teixeira (acordeon e 
piano), que assina a direção musical do 
show. A direção cênica do espetáculo é 
de Cris Ferri.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 
740. Campos Elíseos. Terça (21) às  20h. Ingressos: Plateia 
R$ 80 e| R$ 40 (meia), balcão R$ 60 e R$ 30 (meia) e frisas 
R$ 60 e R$ 30 (meia).

Lançamento
A banda Güido apresenta o primeiro show 

do grupo com o novo nome, Suavão (dia 
18).O grupo se apresenta após a banda 
pernambucana Barro e mostra dos discos 
“Triste Cru” e “Coragem!”, lançados ainda 
com o antigo nome, e seu single de estreia 
da nova fase, “Pra Continuar”. O trio é 
composto por Lucas Guido, Gustavo Garcia 
e Guilherme Xavier. 

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93, Pompeia, tel. 9871-
7700. Sábado (18) às 21h. Ingresso: R$ 20.

Renato Albani é engenheiro Eletricista de formação e, sem 
saber, começou a fazer comédia na escola, quando seus profes-
sores davam a ele os 5 minutos fi nais de suas aulas pra ele fazer 
imitações e contar piadas, mas, foi em 2010 quando passou a 
integrar o grupo Comédia 027 que se profi ssionalizou no assunto. 
No show “O melhor trabalho do mundo” o humorista Renato Albani 
fala sobre acontecimentos de sua vida e pensamentos retorcidos 
e divertidos sobre coisas que acontecem normalmente na vida 
das pessoas. Fala sobre sua infância, seus fracassos no colégio, 
sua ida pra São Paulo largando a profi ssão de engenheiro, sobre 
como decidiu ser humorista e porque considera esse o melhor 
trabalho que existe. 

Serviço: Teatro Omni Corinthians, R. São Jorge, 777 (Tatuapé, tel. 2095-3000, r.3175. 
Sábado (11) às 21h. Ingresso: R$ 50.

Ronaldo Ciambroni. como Donana.

Com uma linguagem 
fl uente, cômica 
e muito simples, 
a peça “Donana” 
aborda um problema 
social, falando da 
vida de uma anciã 
octogenária mostrando 
a marginalização que 
sofrem todos os nossos 
idosos na sociedade 
que eles próprios 
ajudaram a construir e 
enfocando uma questão 
a qual ainda jovens 
podemos lutar

Assim, o objetivo é que, 
em nossa velhice, não ve-
nhamos a alimentar frus-

trações, presos ao que fomos e a 
tabus, preconceitos cultivados 
por nossa sociedade. O espe-
táculo consegue mesclar com 
perfeição a comédia e o drama, 
divertindo e emocionando, en-
volvendo totalmente a platéia 
com o domínio absoluto do ator, 
numa excelente performance e 

Mistérios
O espetáculo “1917” - Há uma gota de sangue em cada poema estreia 

no proximo sábado (11). A trama  constrói uma história ágil, repleta 
de mistérios e revelações sobre a visão do homem perante o drama da 
primeira guerra mundial. Sem começo, meio ou fi m, a narrativa da peça 
possibilita o encontro de Maria (mãe de Jesus) com Mephisto (fi lho de 
Lúcifer), buscando refl etir a duvidosa sabedoria da verdade versus o 
pai universal do embuste. Com Marjorie Gerardi e Lucas Scalco.

Serviço: Casa Mário de Andrade, R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, tel. 4116-3665. 
Sábados às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 25/03.

Musical
Os maiores sucessos dos musicais da Broa-

dway e também do cinema interpretados 100% 
ao vivo por 7 cantores, corpo de Ballet e mais 
de 20 trocas de fi gurino. Esta é a proposta de 
Broadway Nights .

Serviço: Teatro das Artes  (Shopping Eldorado), Av. 
Rebouças, 3970, Pinheiros, tel. 3034-0075. Sábados às 19h. 
Ingresso: R$ 80. Até 25/03.

Idosos na sociedade
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caracterização desta velhinha. 
Donana resulta disso: um texto 
de extraordinária beleza poética 
aliado ao indiscutível talento do 

ator, que não pode deixar de ser 
visto por todos aqueles que apre-
ciam bom teatro. Com Ronaldo 
Ciambroni.

Stand-up
Comedy

D
iv

ul
ga

çã
o

GESTO

Nada te é inacessível...
De onde te encontras, podes alcançar o que esteja no extremo do 
Universo.
O teu gesto tem um poder tal de infl uenciar que desconheces.
O teu gesto de ternura altera o curso de uma vida.
Um simples gesto de amor, naquele exato momento, é capaz de 
nivelar-te a Deus...
Não raro, o que falta para que as pessoas sejam plenamente felizes 
é a presença de um gesto.
A benção de um aceno pode arrancar uma alma ao abismo.
É indispensável que tomes a iniciativa de erguer a mão...
Não permaneças na expectativa de quem o faça.
Movimentando-te no bem, movimentarás as forças do bem em teu 
benefício.

Irmão José (De "Ao alcance das mãos", de Carlos A. Baccelli).
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Muitos brasileiros 

compartilham do sonho 

de abrir uma franquia, 

mas também sofrem com 

a falta de recursos para 

torná-lo realidade

Contudo, esse cenário 
pode mudar a partir de 
fevereiro. Isso porque, 

com o objetivo de reaquecer 
a economia do país, no fi nal 
de 2016, o presidente Michel 
Temer anunciou a liberação 
dos saques de contas inativas 
do FGTS.

Segundo o Ministério do 
Trabalho, mais de 10 milhões 
de brasileiros terão direito ao 
benefício, uma vez que, há mais 
de um ano, deixaram de rece-
ber depósitos do empregador 
devido à rescisão do contrato 
de trabalho. 

Isso signifi ca que, ainda que 
você esteja empregado hoje, se 
você tem contas inativas até 
dezembro de 2015, você pode-
rá realizar o saque do saldo des-
sas contas em sua totalidade. 
Como não há restrição quanto à 
aplicação desse dinheiro, essa 
é uma grande oportunidade 
para você abrir seu próprio 
negócio ou utilizar essa quantia 
para completar o capital que 
você já tem para investir em 
uma franquia. Mas, para isso, 
você deve seguir alguns passos 
básicos. Confi ra:
 1º) Descubra quanto você 

tem – de nada adianta 
fazer planos sem saber 
qual a realidade que lhe 
espera. Portanto, o pri-
meiro passo é descobrir 
se você tem direito ao 
saque e, se tiver, qual 
valor está disponível 
na sua conta. Para isso, 
você pode consultar o 
seu saldo no site da Caixa 

ou através do aplicativo 
do FGTS disponível para 
qualquer smartphone. 
Depois de instalar, basta 
informar o número de 
sua inscrição social (NIS/
PIS). Você pode localizá-
lo na sua carteira de 
trabalho, no extrato do 
FGTS ou no Cartão do 
Cidadão.

 2º) Fique de olho na data 

do seu saque – uma vez 
que você já verifi cou seu 
saldo, deve estar atento 
às notícias referentes 
a data de liberação do 
seu dinheiro. O crono-
grama para o saque será 
divulgado até o início 
de fevereiro e levará 
em conta sua data de 
nascimento.

 3º) Defi na onde irá in-

vestir  -  enquanto 
você aguarda a data 
do seu saque, procure 
entender melhor como 
funciona o mercado de 
franquias, quais marcas 
se encaixam ao seu 
orçamento e são mais 
interessantes ao seu 
perfi l, quais os riscos, 
cuidados e tendências 
do setor. Informe-se o 
máximo possível e conte 
com a ajuda de blogs es-
pecializados no assunto, 
como o Franquiaz, por 
exemplo, para manter-se 
atualizado.

Depois de seguir esses três 
passos e já estar com o seu 
dinheiro no bolso, aí a brinca-
deira começa de verdade. Mas, 
por enquanto, apenas inicie 
seu planejamento para tornar 
esse sonho realidade. 

(*) - É administrador de empresas e 
fundador do FranquiAZ consultoria 

especializada no segmento de 
franquias (www.franquiaz.com.br).

Como utilizar o FGTS 
para abrir uma franquia?

Diego Simioni (*)
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O objetivo destas estru-
turas é impedir que, 
neste período de chuvas, 

ocorram novos carreamentos 
dos rejeitos ao longo da bacia 
do Rio Doce.

De acordo com a empresa, as 
últimas obras concluídas foram 
a barragem de Nova Santarém, 
em dezembro, e o dique S4, em 
janeiro. A primeira delas tem 
capacidade para conter um 
volume superior a 5 milhões 
de metros cúbicos de rejeitos. 
Já a segunda poderá armazenar 
1,05 milhão de metros cúbicos. 
Elas se somam aos diques S1, 
S2 e S3, completando o siste-
ma principal de retenção de 
sedimentos. Outras estruturas 
menores também foram ergui-
das, criando uma sequência de 
barramentos.

O Ibama integra o Comitê 
Interferativo criado para fi s-
calizar as ações da Samarco 
voltadas para a reparação dos 
danos da tragédia. Em outubro 
do ano passado, uma semana 
antes do episódio completar 
um ano, o órgão ambiental 
apresentou um relatório consi-
derando que as obras em curso, 
embora fossem sufi cientes para 
impedir o carreamento dos 
rejeitos, estavam atrasadas. 
Havia um temor de que um 
novo carreamento dos rejeitos 
pudesse provocar o rompimen-

A tragédia de Mariana ocorreu após o rompimento da barragem 

de Fundão que liberou uma lama de rejeitos e poluiu

a bacia do Rio Doce.

Samarco conclui obras para 
conter nova dispersão de lama 

na bacia do Rio Doce
A mineradora Samarco anunciou a conclusão das obras de todas as estruturas voltadas para a 
contenção da lama que está dispersa no meio ambiente desde a tragédia de Mariana (MG), em 
novembro de 2015
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mento Sustentável de Minas 
Gerais (Semad).

De acordo com as primeiras 
discussões, o documento não 
deverá apresentar uma única 
solução e nem todo o rejeito 
será retirado. Medidas dife-
rentes deverão ser adotadas 
em cada área afetada. O plano 
deverá levar em conta também, 
além da composição geográfi ca 
e geológica dos locais, preo-
cupações socioeconômicas. 
Por exemplo, buscar soluções 
para que agricultores ribeiri-
nhos possam voltar a produzir 
no menor espaço de tempo. 
A Fundação Renova garante 
que ao menos 11 milhões de 
metros cúbicos de lama serão 
retirados. 

No município de Barra Longa 
(MG), foram recolhidos 170 mil 
metros cúbicos. Além disso, 
está em curso uma dragagem 
na Usina de Candonga. Cerca 
de 500 mil metros cúbicos 
já foram retirados e a meta 
é chegar a 10 milhões. Nos 
próximos meses também terão 
início os trabalhos na região do 
distrito Bento Rodrigues, que 
desapareceu após a enxurrada 
de lama. O objetivo será tirar 
do local aproximadamente 1 
milhão de metros cúbicos. Não 
há previsão para a conclusão 
de todo o trabalho, que deverá 
levar alguns anos (ABr).

to da Usina de Candonga. Hoje, 
este risco está descartado.

De acordo com o Ibama, 
ainda há 43 milhões de metros 
cúbicos de lama entre a barra-
gem de Fundão e a Usina de 
Candonga. Tanto a barragem 
de Nova Santarém como o 
dique S4 foram considerados 
pelo órgão como estruturas 
de urgência importantes 
para reter a lama dispersa. 
Em 2017, a expectativa do 
Ibama é pelo início das ações 
de recuperação ambiental, 
que incluem um plano de 
manejo dos rejeitos. Isto é, 
além de impedir que a lama 

seja novamente escoada ao 
longo da bacia do Rio Doce, 
é preciso decidir o que será 
feito com todo o volume que 
foi disperso. 

Na semana passada, a Fun-
dação Renova, criada pela 
Samarco para gerir as ações de 
reparação dos danos da tragé-
dia, reuniu em um seminário 
pesquisadores, empresas de 
consultoria e representantes 
de órgãos ambientais. Novos 
encontros irão ocorrer nas 
próximas semana e em março 
o plano de manejo deverá ser 
apresentado à Secretaria de 
Meio Ambiente e Desenvolvi-

Geoglifo de Água Fria, em Xapuri, no Acre.

Estudiosos brasileiros e britânicos encontraram mais evi-
dências da forma na qual os indígenas habitavam a Amazônia 
brasileira antes que os europeus chegassem ao continente. Em 
uma extensa área do estado do Acre, os pesquisadores encon-
traram misteriosos desenhos escavados no solo que haviam 
sido encobertos há milhares de anos pela vegetação local que 
se parecem com as famosas linhas de Nazca, no Peru.

Devido ao recente desmatamento na região, que cresceu expo-
nencialmente nos último anos, os cerca de 450 grandes geoglifos 
geométricos, espalhados em uma área de 13 mil km², puderam 
ser descobertos. Ainda não se sabe qual é a função das formas, 
que não parecem ter abrigado vilas, já que os arqueólogos não 
encontraram muitos artefatos nas escavações, e que também 
não deveriam ter tido funções defensivas. Uma das hipóteses 
mais aceitas é que as áreas eram usadas para encontros ou a 
realização de rituais, mas esporadicamente.

A descoberta foi realizada pela pesquisadora Jennifer Watling, 
do Museu de Arqueologia e Etimologia da USP quando fazia o 
seu PHD pela Universidade de Exeter, no Reino Unido. “O fato 
de que esses locais estavam escondidos por séculos debaixo uma 
vegetação madura realmente muda a ideia de que as fl orestas 
amazônicas são ecossistemas intocados”, afi rmou Watling que, 
junto a sua equipe, conseguiu reconstruir mais de 6 mil anos de 
vegetação de duas das áreas geológicas. “Nós imediatamente 
queríamos saber se a região já tinha a vegetação quando os 
geoglifos foram construídos e em que nível as pessoas impac-
taram o ecossistema para construir essas fi guras”, explicou a 
arqueóloga.

Amazônia tem fi guras geométricas 
como as de Nazca
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Com sua pesquisa, Watling e seus companheiros descobriram 
que os indígenas da época destruíam parte do ecossistema 
para erguer construções geológicas, mas também para fi ns de 
agricultura. No entanto, ao contrário de queimar grandes faixas 
de terra, recurso que é utilizado atualmente na região, os povos 
anciãos mantinham ao seu redor árvores e outras plantas que 
tinham valor ou utilidade, como palmeiras, criando uma espécie 
de “supermercado pré-histórico” (ANSA).

Equipamento construído no Brasil vai 
auxiliar cientistas no conhecimento da 
chamada “energia escura”, que representa 
cerca de 70% da composição do universo. 
O radiotelescópio vai medir as oscilações 
na distribuição de matéria no universo, 
conhecidas como Oscilações Acústicas 
de Bárions (em inglês, BAO). O projeto é 
desenvolvido por um consórcio internacio-
nal formado por pesquisadores do Brasil, 
Reino Unido, da Suíça e do Uruguai. 

O Inpe lidera o projeto, com a respon-
sabilidade da construção, do desenvolvi-
mento, da calibração, dos testes e análise 
de dados, bem como do comitê gestor 
do projeto. A coordenação-geral, do lado 
brasileiro, está sob a responsabilidade 
do Instituto de Física da USP. Segundo 
o pesquisador do Inpe Carlos Alexandre 

Radiotelescópio feito no Brasil ajudará cientistas a conhecer “energia escura”
Wuensche, responsável pela construção 
da instrumentação do projeto, o objetivo 
é medir as oscilações acústicas de barí-
ons quando o universo era muito jovem. 
O equipamento permite a investigação 
da energia escura, tema de estudo da 
física, e ainda considerado um mistério 
para os cientistas.

O radiotelescópio Bingo (da sigla em 
inglês para Oscilações Acústicas de Bárions 
em Observações de Gás Neutro) fará a me-
dição da distribuição de hidrogênio neutro 
a distâncias cosmológicas, utilizando uma 
técnica chamada Mapeamento de Intensi-
dade. Ele foi concebido por cientistas do 
Reino Unido, da Suíça, do Uruguai, da China 
e do Brasil para fazer a primeira detecção 
de BAO nas frequências de rádio.

Operando na faixa de frequência que 

vai de 0,96 GHz a 1,26 GHz, o equipa-
mento contará com dois espelhos de 
40 metros que iluminarão cerca de 50 
cornetas de 4,7 metros de comprimento 
e 1,90 metro de abertura. O custo total 
estimado é de US$ 4,9 milhões. Do lado 
brasileiro, o projeto tem fi nanciamento 
de R$ 12 milhões pela Fapesp. Os recur-
sos são investidos no desenvolvimento 
dos componentes para módulos recep-
tores e a construção e montagem de 
antena. A equipe brasileira é composta 
de 25 pessoas, entre pesquisadores, 
técnicos, engenheiros e estudantes. 

De acordo com o pesquisador, o projeto 
é um desafi o para o país. “A indústria 
brasileira nunca construiu nada desse 
tamanho e com essa precisão”, afi rma. 
O radiotelescópio tem previsão de ser 

instalado em 2018, no Noroeste do 
Uruguai. A posição para instalação do 
equipamento considera aspectos como 
área despovoada, sem a contaminação 
de ondas de rádio e instalações de torres 
de celular para evitar, assim, qualquer 
tipo de interferência. As primeiras aná-
lises, em caráter preliminar, devem ser 
divulgadas um ano após a instalação do 
equipamento.

As Oscilações Acústicas de Bárions 
são utilizadas em astrofísica para 
entender os processos de formação 
de aglomerados de galáxias, medir a 
expansão do universo e a quantidade 
de matéria escura. A escala de BAO é 
uma das sondas mais poderosas para 
investigar parâmetros cosmológicos, 
incluindo a energia escura (ABr).

O equipamento permite a 

investigação da energia escura,

tema ainda considerado um mistério 

para os cientistas.
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Brasília - Ré na Operação 
Lava Jato, a senadora Gleisi 
Hoffmann (PT-PR) será a nova 
líder do PT no Senado. Ela subs-
tituirá Humberto Costa (PT-
PE), que assumirá a liderança 
da oposição na Casa. Havia um 
impasse na bancada do PT para 
defi nir o novo líder da sigla no 
Senado, por causa de divergên-
cias entre os senadores sobre a 
postura que o PT deve tomar no 
Parlamento: de boa convivência 
ou de oposição ferrenha à base 
do governo. 

Gleisi faz parte de uma ala 
mais dura da legenda, à favor 
do rompimento total com o 
PMDB. Costa, seu antecessor, 
é do time dos mais moderados, 
e quis deixar o cargo para evitar 
maior desgaste na função. Além 
de Gleisi, também estavam na 

Gleisi Hoffmann será a 
nova líder do PT no Senado

disputa Paulo Rocha (PA), 
Jorge Viana (AC) e Fátima 
Bezerra (RN). Em setembro 
do ano passado, a 2ª Turma de 
ministros do STF recebeu, por 
unanimidade, denúncia crimi-
nal contra a senadora Gleisi, 
acusada de receber R$ 1 milhão 
do esquema de propinas da 
Petrobras para sua campanha 
em 2010 (AE).

Senadora Gleisi Hoffmann 

(PT-PR).
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Após um ano com 

tantas incertezas, 

nada melhor do que 

trabalhar com foco 

em boas vendas e 

otimismo com relação 

aos resultados

Se eu pudesse dar um 
conselho seria: observe 
o seu consumidor. O 

comportamento do consumi-
dor fora do momento de com-
pra diz muito do que ele vai 
buscar no ato de compra. Mas 
tem uma coisa que qualquer 
consumidor busca: varieda-
de, qualidade de produto e 
atendimento. Surpreender 
o consumidor e antecipar as 
suas necessidades podem ser 
um grande diferencial. 

É importante mapear as 
escolas que fi cam em seu 
campo de atuação, oferecer 
produtos que vão dos tradi-
cionais cadernos e lápis, mas 
também usar a criatividade 
para oferecer produtos no-
vos, seja no material ou na 
proposta educativa. Realizei 
uma pesquisa recente entre 
consumidores a respeito de 
comportamento de consu-
mo. Uma questão recorrente 
entre os consumidores diz 
respeito à oferta de produtos 
nos PDVs. “As lojas não saem 
do lugar comum. Oferecem 
mais do mesmo. Quando 
encontramos produtos di-

ferenciados, levamos sem 
pensar”, diz a maioria dos 
entrevistados. 

Vamos pensar fora da cai-
xa! E isso não se restringe à 
oferta de produtos, não. A 
comunicação é extremamen-
te importante para envolver o 
público. E ela não deve estar 
restrita ao PDV. É sabido que 
o público começa a experiên-
cia de compra muito antes de 
entrar na loja. Os consumi-
dores pesquisam por preço, 
informação e reputação dos 
produtos antes de efetivar a 
compra. 

Então, esteja onde seu 
público está! Comunique-se 
em multiplataforma, esteja 
disponível online e offl ine e 
tenha em mente que você 
pode ser um facilitador da 
vida do seu cliente com um 
mix atrativo, variado, impac-
tante e emocionante ao longo 
de todo ano.

Os produtos licenciados 
voltados para esse período 
cumprem muito bem esse pa-
pel. Não é à toa que o mercado 
de papelaria é o terceiro em 
licença de marcas e perso-
nagens. Aproveite a força e 
a emoção dos personagens e 
marcas que falam ao coração 
e prepare um mix de volta 
às aulas colorido, divertido 
e forte!

Bons negócios!

(*) - É presidente da Abral 
- Associação Brasileira de 

Licenciamento (www.abral.org.br).

Volta às aulas
com força total

Marici Ferreira (*)

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: LUIS CARLOS BARBOZA BARRADAS, profi ssão: engenheiro 
de processo, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, 
data-nascimento: 16/12/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Wilson Barradas e de Solange Barboza Barradas. A pretendente: MARINA BIANCO 
PERRONE, profi ssão: terapeuta ocupacional, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 06/07/1990, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Rogerio Dias Perrone e de Marialice Bianco Perrone.

O pretendente: WILLIAM DOS SANTOS CHIMICHAQUI, profi ssão: barman, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 09/09/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Márcio Chimichaqui e de Marisete 
dos Santos Chimichaqui. A pretendente: JOYCE RODRIGUES VALENZE, profi ssão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-
nascimento: 17/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Cesar Rodrigues Valenze e de Davila Maria dos Santos.

O pretendente: ROBERT MORIOKA, profi ssão: coordenador de projetos, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 03/09/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Soitsu Morioka e de Ushio Kumayama Morioka. 
A pretendente: ORLLANA RAFAELA SANTANA OLIVEIRA, profi ssão: agente de 
relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: em Feira de Santana - BA, data-
nascimento: 07/02/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Orlando da 
Silva Oliveira e de Jeane da Silva Santana.

O pretendente: DANIEL VILLANOVA SANTOS, profi ssão: assistente de tráfego, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
03/09/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joaquim dos Santos e 
de Anna Villanova dos Santos. A pretendente: DEBORA CRISTINA ESMAEL MACIEL, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente - SP, data-nascimento: 06/12/1993, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Arnaldo Cardozo Maciel e de Norma Esmael Maciel.

O pretendente: RODRIGO GABRIEL MELATI, profi ssão: analista de qualidade e proces, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 
18/02/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Augusto Melati 
e de Mariane de Fatima Gabriel Melati. A pretendente: JULIANA RIGOLETO OLIVA, 
profi ssão: protética, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 19/09/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilvan 
Campos Oliva e de Rosangela Rigoleto Oliva.

O pretendente: IGOR FEOLA CIMIDAMORE, profi ssão: prestador de serviços, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 13/06/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jalvir Cimidamore e de Sonia Aparecida Feola 
Cimidamore. A pretendente: CAMILLA FANTINI, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 16/08/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jair Fantini e de Elza Josefa de Souza Fantini.

O pretendente: LUCAS MARIANO DE SOUZA, profi ssão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Itanhaém - SP, data-nascimento: 11/04/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nádia Raquel de Souza. A pretendente: 
AUDREY MARJORI PATRIANI, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, data-nascimento: 16/07/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sandra Aparecida Benedicto Patriani.

O pretendente: CLAUDIONÔR ALBERTO DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 20/10/1967, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Antonio de Oliveira e de Maria 
Jose de Oliveira. A pretendente: EDNA VENTURA, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 09/12/1967, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jayme Ventura e de Maria Lindalva Ventura.

O pretendente: JURAI RODRIGUES DE ALENCAR, profi ssão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Barra do Bugres - MT, data-nascimento: 12/07/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Juraci de Souza Alencar e de Rosalva Rodrigues 
de Alencar. A pretendente: NATALIA GONÇALVES MARCELINO, profi ssão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
04/11/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Roberto Marcelino 
e de Eliza Gonçalves de Brito Marcelino.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MAURICIO ROCHA DE FARIA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (21/03/1976), residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de José Ribeiro de Faria e de Neusa Vilar da Rocha. A preten-
dente: VIVIAN SANTOS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão recpcionista, nascida 
nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (13/10/1984), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Santos de Souza.

O pretendente: ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Catende - PE, no dia (17/05/1986), residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Cicero Monteiro da Silva e de Iraci Maria da Silva. A pretendente: 
ZAINE RAMOS DRAGÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos 
(1º Subdistrito) - SP, no dia (14/11/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Antonio Peres Dragão e de Adelina dos Santos Ramos.

O pretendente: GUILHERME SCHAEFER DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de suporte, nascido em Santos (1º Subdistrito) - SP, no dia (05/02/1986), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Rui dos Santos e de Sonia Regina 
Schaefer dos Santos. A pretendente: CRISTIANE GOMES DA SILVA GARCEZ, estado 
civil solteira, profi ssão técnica em enfermagem, nascida nesta Capital, Guaianases - SP, 
no dia (28/05/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos 
Garcez e de Maria Elenise Gomes da Silva Garcez.

O pretendente: ALBERTO SILVA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (11/01/1978), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Pereira de Andrade e de Aparecida Silva de Andrade. A 
pretendente: FATIMA GHIRALDI, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Guarulhos - SP (Registrada nesta Capital, São Miguel Paulista - SP), no dia (07/11/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Ricardo Ghiraldi e de 
Isabel Ghiraldi.

O pretendente: IVANILDO DE OLIVEIRA JOAQUIM, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de T.I, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/12/1984), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Joaquim Sobrinho e de Maria Ivonete 
de Oliveira Joaquim. A pretendente: LUCIANA MAYRA MONTEIRO LEME, estado 
civil solteira, profi ssão gerente fi nanceiro, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(22/02/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Leme e de 
Maria Aparecida Monteiro Leme.

O pretendente: SÉRGIO AUGUSTO FELIX, estado civil solteiro, profi ssão marketing, 
nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (18/05/1978), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Felix da Silva e de Maria Augusta Dias Felix. A 
pretendente: ÉRIKA RODRIGUES FERRACINI, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (15/02/1980), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Ferracini e de Rosa Maria Rodrigues Ferracini.

O pretendente: VICTOR ADRIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
técnico, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (08/09/1991), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Adriano da Silva e de Sirlei dos Santos Silva. A 
pretendente: MARIANA GERMANO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (12/11/1997), residente e domiciliada nesta Capital 
- SP, fi lha de Vera Lucia Germano. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço 
desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

Conversão de União Estável em Casamento

A convivente: RITA AVELINA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão militar 
aposentada, nascida nesta Capital, Brás - SP, no dia (22/02/1966), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Militão Alves do Nascimento e de Maria Nilda Silva. A con-
vivente: DANIELE MAGALHÃES PRAXEDES, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, 
nascida em Fortaleza (1º Ofício de Massapê) - CE, no dia (07/06/1978), residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Praxedes Filho e de Francilene Magalhães 
Praxedes. Obs.: Faço saber que pretendem se casar, nos termos do art. 8º da Lei 9278 
de 10 de maio de 1996, em conversão de União Estável.

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: RODRIGO KONSTANTINOVAS, profissão: tatuador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 
14/05/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Jorge 
Konstantinovas e de Aparecida Konstantinovas. A pretendente: JAQUELINE 
REGINA PEREIRA, profissão: relações públicas, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Guaianases - SP, data-nascimento: 06/05/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Domingos Pereira e de Sonia 
Regina de Oliveira Pereira.

O pretendente: FILLIPE NASCIMENTO FREITAS, profissão: auxiliar de tráfego, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
01/02/1991, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Paulo Cesar 
Freitas e de Maria Salvadora do Nascimento. A pretendente: THAYNA ALVES 
PAULINO DE SOUSA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Valença do Piauí - PI, data-nascimento: 07/03/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Jorge Luiz Paulino de Sousa e de Maria da Cruz 
Alves.

O pretendente: ADAM PHILLIP MOONEY, profi ssão: maquinista de trem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Oldham - Inglaterra, data-nascimento: 31/05/1988, 
residente e domiciliado no Reino Unido, fi lho de Thomas Mooney e de Beryl Mooney. 
A pretendente: KERLEY CRISTINA DE SOUSA, profi ssão: designer, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
10/04/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Pereira de 
Sousa e de Maria Lucia Souza.

O pretendente: MAXIMILIANO COLOMBO, profi ssão: supervisor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca - SP, data-nascimento: 01/05/1971, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Coriolano Colombo e de Edna Colombo. 
A pretendente: PATRICIA CILENE DA SILVA, profi ssão: assistente de emissão, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara - SP, data-nascimento: 
28/10/1972, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Idelberto Silva 
e de Divina Alves da Silva.

O pretendente: ALBERES VERISSIMO DA SILVA FILHO, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Brejão - PE, data-nascimento: 17/03/1967, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alberes Verissimo da Silva e de Maria José 
Verissimo. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA CAMURI PÔRTO, profi ssão: ajudante, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Turmalina - SP, data-nascimento: 16/11/1964, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião José Pôrto e de Izaura 
Camuri Pôrto.

O pretendente: GUSTAVO FERRARI, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 03/06/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Milton Ferrari e de Elizabeth Coimbra Ferrari. 
A pretendente: JULIANA MIKA FUKAKUSA, profi ssão: administradora de empresas, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Ribeirão Pires - SP, data-nascimento: 15/11/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Tetsutaka Fukakusa e de Maria Luzia 
Bazzi Fukakusa.

O pretendente: DAVI NISTA MANOEL, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 14/08/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Wanderli Vedovati Manoel e de Maria Rita Nista Manoel. 
A pretendente: JULIANA SOARES DA SILVA, profi ssão: bancária, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 01/09/1983, residente e 
domiciliada em Santo André - SP, fi lha de Jorge Bernardino da Silva e de Analete Batista 
Soares da Silva.

O pretendente: FABIO MARCHETTO, profi ssão: instalador de acessórios, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 17/12/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Walter Marchetto e de Rose Mary Schuster 
Marchetto. A pretendente: MARIA FERNANDA SALINO DIAS, profi ssão: assistente 
de frota, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-
nascimento: 29/12/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ildefonso 
Dias Hernandes e de Marlene Salino Dias.

O pretendente: TITO DE OLIVEIRA, profissão: metalúrgico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Cruz das Almas - BA, data-nascimento: 06/02/1949, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Apolonio Evangelista de 
Oliveira e de Cassiana Santos da Silva. A pretendente: CLAUDIA REGINA 
DE JESUS GOMES, profissão: técnica gestão pública, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 21/01/1969, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edmundo Gomes e de Dalva 
Dolores de Jesus Gomes.

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: WILLIAN BARROSO, divorciado, autônomo, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 01/03/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wilson 
Barroso e de Maria Gomes Barroso. A pretendente: CARLA CRISTINA BARBOSA DA 
CRUZ, divorciada, advogada, natural de São Paulo - SP, nascida em 05/10/1974, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Barbosa da Cruz e de Filomena Maria 
da Cruz.
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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: JURACI SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Cajamar - SP, no dia 04/10/1945, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Americo Francelino da Silva e de Francisca Maria de Jesus. 
A pretendente: ZAIRA PERPETUA MUNIZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Curitiba - PR, no dia 18/10/1967, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Muniz e de Ivone Luiza Muniz.
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

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

À medida que os nanodis-
positivos se tornarem 
cada vez menores e 

mais complexos, feitos com 
peças de tamanho compará-
vel ao de moléculas ou até 
mesmo de átomos, eles terão 
risco maior de gerar perigosas 
fl utuações quânticas durante 
o seu funcionamento.

Essas fl utuações são varia-
ções abruptas e imprevisíveis 
de energia, regidas pelas leis 
probabilísticas da mecânica 
quântica, com potencial de 
danifi car os nanomecanismos. 
Um grupo de físicos brasilei-
ros liderado por Roberto Ser-
ra, professor da Universidade 
Federal do ABC, apresentou, 
em um artigo publicado no iní-
cio de dezembro na Physical 
Review Letters, uma técnica 
capaz de atenuar a produção 
dessas fl utuações de calor em 
nível subatômico.

Diabrura
 quântica

A geração aleatória de calor no mundo 
microscópico é um dos principais obstáculos para 
o avanço da nanotecnologia

Trabalho de 1975 do matemático russo Alexander Lerner 

representa o demônio de Maxwell dentro de um dos recipientes 

contendo as moléculas de gás que deveria selecionar. 
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As fl utuações de energia e 
calor microscópicas devem 
prejudicar as nanomáquinas 
de maneira parecida com a 
que o aquecimento excessivo 
e descontrolado pode danifi -
car um motor macroscópico 
convencional, como o de um 
carro. Durante a Revolução 
Industrial, uma das motiva-
ções dos cientistas do século 
XIX para desenvolver a ter-
modinâmica clássica – área 
da física que estabeleceu 
como a energia na forma de 
calor é convertida em energia 
mecânica e vice-versa – foi 
entender o funcionamento 
de válvulas de pressão e 
refrigeradores, dispositivos 
que tornaram o funciona-
mento dos motores a vapor 
e de combustão interna mais 
seguros e efi cientes.

Antecipando avanços na 
nanotecnologia, Serra e seus 

colegas fazem parte de uma 
comunidade de físicos que 
vem desenvolvendo uma te-
oria mais geral e detalhada 
da termodinâmica, a chamada 
termodinâmica quântica fora 
do equilíbrio, que poderá 
garantir o funcionamento 
efi ciente de dispositivos nas 
escalas molecular e atômica, 
na qual os efeitos quânticos 
estão presentes.

Para desenvolver uma nova 
técnica de controle, Serra e 
seus colegas se inspiraram 
no “demônio de Maxwell”, 
um ser fantástico imaginado 
pelo físico e matemático es-
cocês James Clerk Maxwell 
(1831 – 1879). Maxwell foi 
um dos primeiros a entender 
que a temperatura de certo 
volume de gás depende da 
velocidade média com que 

se movimentam as moléculas 
que o compõem. Quanto mais 
velozes são suas moléculas, 
mais quente é o gás. 

Em uma carta de 1867 ao 
colega Peter Tait, Maxwell 
imaginou um ser microscó-
pico e inteligente, capaz de 
medir e registrar as velocida-
des de todas as moléculas do 
gás. No experimento mental, 
o ser controlava uma torneira 
separando dois recipientes 
iguais, ambos cheios de um 
gás mantido à mesma tempe-
ratura. Abrindo e fechando a 
torneira rapidamente, a cria-
tura separaria as moléculas 
de gás, deixando as menos 
velozes que a média – e, por-
tanto, mais frias – em um dos 
recipientes e as mais ligeiras 
no outro (Igor Zolnerkevic/
Revista Pesquisa Fapesp).
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