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A sociedade
precisa viver

De acordo com o 

IBGE, 2016 fechou 

com 12,3 milhões de 

desempregados. O 

preocupante dado 

decorre principalmente 

do fraco desempenho 

da indústria e da 

fragilidade do quadro 

político

A discussão relacionada 
à redução das receitas 
governamentais e à 

falta de corte nos gastos pú-
blicos leva a uma situação de 
dúvidas com relação à melhora 
na economia e reversão do ce-
nário. Ressalve-se a queda da 
infl ação em 2016 para 6,29%, 
propiciando a redução da Selic 
para 13% ao ano, na reunião 
do Copom de janeiro último. 
A reversão do desemprego 
depende de uma série de si-
tuações, como investimentos 
por parte do governo em obras 
estruturais (logística), melhor 
gestão dos preços adminis-
trados, estímulos na redução 
dos juros e fl exibilização dos 
tributos, inclusive com parce-
lamentos, para dar viabilidade 
às empresas. 

Apenas medidas pontuais, 
como a liberação do seguro 
desemprego, não ajudaram a 
aquecer a economia. O impor-
tante, independentemente das 
ações governamentais, é que 
os desempregados busquem 
alternativas para a sua manu-
tenção temporária em épocas 
de crise. É fundamental, ao 
menos, ter a possibilidade, 
mesmo trabalhando de modo 
informal, que haja a possibili-
dade de trabalho remunerado e 
que possa haver a manutenção 
das condições mínimas de vida 
com dignidade.

Algumas dicas são impor-
tantes, principalmente para 
quem busca recolocação, ou 
reemprego:

1º) Não esperar somente o 
recebimento do seguro desem-

prego. Ao ser comunicado da 
demissão, é preciso manter a 
cabeça fria para ter a condição 
de pensar em alternativas que 
possam viabilizar o seu retorno 
à atividade.

2º) Se não conseguir vaga 
de emprego em sua área de 
atuação, procure em outra 
área que se sinta confortável, 
mesmo que, temporariamente, 
tenha de reduzir a base salarial. 
O ego não pode ser maior do 
que a necessidade.

3º) Não deixe de fazer cursos 
de qualifi cação profi ssional, 
principalmente dentro da sua 
área, para manter-se atualiza-
do. Gastar nesse momento com 
educação pode inviabilizar a 
sustentabilidade, mas existem 
diversos cursos gratuitos, in-
clusive via internet, que podem 
melhorar sua qualifi cação e 
ajudar em uma nova proposta 
de emprego.

4º) Busque alternativas do-
mésticas, como fazer comida 
congelada, salgados, bolos, 
bombons, corte de cabelo e 
tratamento de unhas, venda 
de cosméticos diversos, servi-
ços de limpeza e jardinagem, 
transporte de passageiros 
etc. Muitas dessas atividades 
são informais, mas podem ser 
transformadas em formais e 
colaborar para manutenção 
da vida.

5º) Muitos não dão valor a 
determinados serviços, mas 
hoje ainda estão em alta as 
funções de cuidadores de 
idosos, crianças e até passeio 
com cães.

A questão não é menospre-
zar, mas fazer uma atividade 
que possa gerar remuneração 
e manter as condições mí-
nimas da vida em época de 
crise. Muitos empreendedores 
nasceram nesses momentos 
e descobriram vocações que, 
se não estivessem em crise, 
não conseguiriam atingir os 
projetos efetuados.

 
(*) - É coordenador do curso de

Ciências Contábeis da Faculdade 
Santa Marcelina (FASM).
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Brinquedos 
de 

parquinhos 
com padrão 

de segurança 
rigoroso

Parques ou playgrounds 
infantis em lugares coleti-
vos ou em escolas poderão 
ser obrigatoriamente mais 
seguros se virar lei o projeto 
da Câmara que deve entrar 
na pauta na Comissão de De-
senvolvimento Regional  do 
Senado. O projeto determina 
os parques infantis devem 
ser construídos e mantidos 
em conformidade com as 
determinações da Associa-
ção Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

O projeto, do deputado 
Weliton Prado (PMB-MG), 
estabelece que os respon-
sáveis pela administração 
de áreas de uso coletivo 
deverão providenciar vis-
toria anual por engenheiro 
legalmente habilitado. Além 
da vistoria, deverão passar 
por manutenção preventiva 
semestral. Determina ainda 
que a fi scalização caberá 
ao órgão competente para 
autorizar o funcionamento 
das instituições de ensino e 
a utilização das áreas de uso 
coletivo. O parque deverá 
fi car interditado enquanto 
a irregularidade não for 
sanada.

A senadora Fátima Be-
zerra (PT-RN), deu pare-
cer favorável à proposta, 
mas fez emendas. Segundo 
ela, a falta de manutenção 
preventiva ou de fi scaliza-
ção periódica nos parques 
tem sido responsável por 
acidentes, em alguns casos 
fatais, que atingem crianças 
e adolescentes. “É notório 
que não existe outra forma 
de assegurar condições 
adequadas de uso a não ser 
a fi scalização e a vistoria pe-
riódica dos parques infantis, 
uma vez que existe desgaste 
decorrente do uso contínuo 
e das intempéries climáti-
cas a que estão sujeitos os 
equipamentos”, afirmou. 
Se a matéria for aprovada 
na Comissão, seguirá para 
a análise do Plenário (Ag.
Senado).

Durante a campanha à 
presidência do Senado, 
ele prometeu elaborar 

a pauta com todos os partidos. 
As votações da próxima sema-
na só serão defi nidas após a 
reunião. 

“Farei uma reunião com os 
líderes das bancadas, assim 
como prometi no meu discurso 
de campanha, para que a gente 
possa desenvolver uma pauta 
que não seja do presidente, 
mas da Casa, apresentada por 
todos os líderes”.

Eunício não quis adiantar as 
matérias que podem ser inclu-
ídas na ordem do dia, mas já é 
certo que três MPs precisam 
ser votadas em breve, porque 
trancam a pauta. 

Uma deles, a que reforma 
a estrutura administrativa da 
EBC, precisa ser votada até 
esta quinta-feira (9), para não 
perder a validade.

O texto, como aprovado pela 
comissão mista, substitui o 
Conselho Curador da empresa 

Eunício não quis adiantar as matérias que podem ser incluídas na ordem do dia,

mas há três podem trancar pauta.

Tramita na Comissão de 
Constituição e Justiça do 
Senado projeto que modifi ca 
o Código Penal para tipifi car 
o crime de corrupção privada. 
De acordo com a proposta, 
fi cará sujeito a quatro anos 
de prisão, mais multa, diretor, 
administrador, gerente, em-
pregado, membro de conselho 
ou representante de empresa 
privada que pedir ou aceitar 
vantagem indevida, para si ou 
para terceiros.  Poderá rece-
ber as mesmas penas quem 
oferece ou paga a vantagem 
indevida. O texto aguarda 
designação de relator.

O projeto foi apresentado pela 
CPI do Futebol, fi nalizada no 
Senado em dezembro de 2016. 
A proposta visa coibir práticas 
como a negociação de propina 
para cessão de direitos de trans-
missão de jogos de futebol, rela-
tadas durante o funcionamento 
da CPI. Os crimes de corrupção 
previstos no Código Penal — 
artigos 317 e 333 — tratam 
somente de desvios praticados 
contra a Administração Pública, 
a partir de atos de improbidade 
de agente público.

Na esfera privada, o Código 
Civil e a legislação voltada 

Jucá: a tipifi cação do crime reforça a moralização

das relações empresariais.

Tramita na Câmara o projeto 
do deputado Moses Rodrigues 
(PMDB-CE), que estabelece 
limite de 5% do total de ativos 
do BNDES para fi nanciar a 
exportação de serviços. Pela 
proposta, o limite deve ser 
reduzido a, no máximo, 2% do 
total de ativos quando a taxa 
de desemprego medida pelo 
IBGE for igual ou maior a 7%. 
O texto vale apenas para no-
vos contratos, que só poderão 
receber fi nanciamento para ex-
portar serviços se o total dessas 
operações for menor que 2% do 
acumulado de ativos, também 
em caso de desemprego supe-
rior a 7%. 

Para Rodrigues, o fi nancia-
mento do BNDES nos últimos 
anos “acabou por brindar” 
países estrangeiros com em-
pregos que poderiam benefi ciar 
brasileiros. “Ao patrocinar a 

exportação de serviços, o BN-
DES proporciona a criação de 
postos de trabalho em outros 
países”, afi rmou. Os contratos 
de exportação de serviços, os 
pareceres das áreas técnicas 
e as decisões da diretoria do 
BNDES devem defi nir quais 
benefícios são buscados com 
o fi nanciamento. 

Esse detalhamento de bene-
fícios deve fi car disponível na 
internet. “A medida proposta 
será importante para que as 
políticas de direcionamento de 
crédito possam ser avaliadas, 
garantindo que os recursos pú-
blicos sejam aplicados da forma 
mais efetiva”, disse Rodrigues. 
A proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada pelas 
comissões de Desenvolvimento 
Econômico; de Finanças e Tri-
butação; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Rodrigues: fi nanciamento acabou benefi ciando a criação de 

emprego em outros países.

O símbolo utilizado para a 
identifi cação preferencial de 
idosos não pode ser pejorativo, 
nem nivelar todos os maiores 
de 60 anos como cidadãos 
frágeis. É o que determina o 
projeto do senador Waldemir 
Moka (PMDB-MS), que está 
pronto para ser votado na Co-
missão de Direitos Humanos 
do Senado.

Ele sugere que a identifi ca-
ção de idosos, exposta junto a 
assentos reservados no trans-
porte coletivo e em caixas de 
bancos, por exemplo, seja ex-
pressa com pictografi a baseada 
objetivamente na idade mínima 
de 60 anos, e não mais com a fi -
gura de alguém arqueado sobre 
uma bengala, atualmente em-
pregada na comunicação visual 
para identifi car esse grupo.
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Antonio Augusto/Ag.Câmara

Eunício Oliveira reúne senadores 
para defi nir a pauta do Senado

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, terá hoje (7) a primeira reunião com os líderes das bancadas

por um Comitê Editorial e de 
Programação. Também tranca 
a pauta a MP que reestrutura 
o ensino médio. O prazo para 
votação vai até o dia 3 de março. 
O texto estrutura o currículo em 
blocos temáticos, com menos 
disciplinas obrigatórias. 

São cinco “itinerários forma-

tivos”, com diferentes ênfases 
— cada estudante escolherá 
o que julgar mais adequado. 
A medida também incentiva o 
ensino integral, com a amplia-
ção de 800 para 1.400 horas 
anuais a carga horária do ensino 
médio ao longo dos próximos 
cinco anos.  A terceira matéria 

a ser votada é a MP que trata 
da importação de papel moeda 
pelo Banco Central. O texto foi 
aprovado pela Câmara com mu-
danças sugeridas pelo relator, 
deputado Leonardo Quintão 
(PMDB-MG). O prazo para 
a votação termina em 23 de 
fevereiro (Ag.Senado).

Projeto tipifi ca o crime de 
corrupção privada

aos negócios das empresas 
regulamentam aspectos como 
concorrência desleal e regula-
ção de sociedades anônimas, 
não tratando de atos de corrup-
ção. O projeto visa sanar essa 
lacuna, fornecendo a base legal 
necessária para que também 
o combate à corrupção entre 
particulares possa “entrar na 
mira do Ministério Público”, 
como enfatizado no relatório 
fi nal da CPI do Futebol.

A criminalização prevista no 
projeto já é adotada em outros 
países e permitiu a prisão de 
dirigentes da Fifa, entre os 

quais o ex-presidente da 
CBF José Maria Marin. Eles 
são acusados de suborno em 
contratos de marketing e 
na transmissão de jogos em 
competições internacionais. 
Para o relator da CPI, senador 
Romero Jucá (PMDB-RR), a 
tipifi cação do crime de cor-
rupção privada na legislação 
brasileira reforçará a ação 
das autoridades policiais e 
judiciais na moralização das 
relações empresariais no país, 
não apenas na área esportiva, 
mas na sociedade como um 
todo (Ag.Senado).

Símbolo de preferência 
deve respeitar idosos

Na opinião de Moka, a lei 
que estabeleceu o atendimento 
preferencial aos idosos é para 
protegê-los e não deve incorrer 
no fortalecimento de juízos cons-
trangedores e preconceituosos. 

“Afi nal, a tentativa de incluir 
não pode servir como motivo de 
constrangimento e de perpetua-
ção do preconceito”, defendeu o 
senador. A matéria é terminativa 
na Comissão (Ag.Senado).

Proposta
limita recursos do

BNDES para exportação

O presidente da Argentina, Mauri-
cio Macri, está no Brasil hoje (7) para 
uma visita de Estado. Na agenda, 
no período da tarde, está prevista 
uma visita ao Congresso Nacional, 
onde Macri será recebido pelos pre-
sidentes da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício 
Oliveira (PMDB-CE).

A visita ao Congresso tem como 
objetivo dinamizar as relações polí-
ticas entre os dois países e fortalecer 
as relações econômicas do Merco-
sul, com o acerto de detalhes para o 
fechamento de acordos comerciais 
com a União Europeia. 

Em visita ao Brasil, Macri deve visitar o Congresso
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Presidente da 

Argentina, 

Mauricio 

Macri.

Hoje, pela manhã, Macri vai 
se encontrar com o presidente 
da República, Michel Temer. No 
encontro, além de assuntos de 
interesse dos dois países, os presi-
dentes também discutirão a agenda 
do Mercosul, no qual a Argentina 
ocupa a presidência temporária.

Mauricio Macri assumiu o coman-
do da Argentina no fi nal de 2015, 
encerrando 12 anos de governos da 
família Kirchner, primeiro com Nés-
tor, depois com sua esposa, Cristina. 
Macri foi eleito por uma coligação 
de direita, com pouco mais de 51% 
dos votos (Ag.Câmara).

45ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0075092-
58.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Glaucia Lacerda Mansutti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a FABIO 
MINETTO AOKI SUPRIMENTOS LTDA-EPP, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
04.304.975/0001-64, com sede na Rua Itacolomi, nº 258, apto 8/A, CEP 01239-020, Higienópolis, São 
Paulo, SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de CASA DE 
CARNES VIP LTDA, objetivando seja a mesma julgada para declarar inexigíveis e nulas as duplicatas 
nºs. 5022/1 e 4913-2 no valor de R$ 1.150,00 e R$ 1.623,50 respectivamente, com a sustação dos 
protestos efetuados perante os 1º e 6º Tabeliães de Protestos de Letras e Títulos de São Paulo, bem 
como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais causados e, ao 
pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 
Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 
dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito. Não sendo contestada a ação, a ré será 
considerada revel caso em que será nomeado curador especial, presumindo-se verdadeiros os fatos 
alegados pela autora Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2016. 


