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“O moço que 
não chorou  é 
um selvagem, 
e o velho  que 
não quer rir é 
um tolo”.
George Santayana (1863/1952)
Escritor espanhol 

BOLSAS
O Ibovespa: -1,56% Pontos: 
64.718,01 Máxima de +0,1% 
: 65.810 pontos Mínima de 
-1,9% : 64.496 pontos Volume: 
8,4 bilhões Variação em 2017: 
7,46% Variação no mês: -2,92% 
Dow Jones: -0,33% Pontos: 
20.855,73 Nasdaq: +0,06% 
Pontos: 5.837,55 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1670 Venda: R$ 3,1675 
Variação: +1,56% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,24 Venda: R$ 3,34 
Variação: +1,52% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1471 Venda: R$ 
3,1477 Variação: +0,94% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0870 
Venda: R$ 3,3100 Variação: 
+1,44% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,04% ao 
ano. - Capital de giro, 14,04% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.209,40 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,55% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 122,400 
Variação: +1,32%.

Cotação: R$ 3,1835 Variação: 
+1,32% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,0543 Venda: US$ 1,0544 
Variação: -0,19% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3390 Venda: R$ 
3,3410 Variação: +1,4% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,2670 Venda: 
R$ 3,4970 Variação: +1,07%.

Futuro: -1,58% Pontos: 65.300 
Máxima (pontos): 66.500 Míni-
ma (pontos): 65.120. Global 40 
Cotação: 953,347 centavos de 
dólar Variação: -0,04%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (8), na 

Câmara, que não existe muito 
espaço para mexer nas regras 
de transição propostas na 
reforma da Previdência e 
nem na questão da igualdade 
entre homens e mulheres. 
O ministro tem conversado 
com as bancadas dos partidos 
aliados ao governo sobre a 
reforma.

Meirelles explicou que mu-
dar as regras de transição da 
reforma pode prejudicar as 
pessoas mais velhas em be-
nefício das mais novas. A pro-
posta oferece uma transição 
mais suave para homens com 
50 anos ou mais e mulheres 
com 45 anos ou mais. Reduzir 

     

Henrique Meirelles: não 
há espaço para diferenciar 
aposentadoria de mulheres

a idade dos homens para 40 
anos, por exemplo, segundo 
Meirelles, poderá exigir mais 
tempo de quem tem mais de 
50 anos para que a economia 
de recursos permaneça cons-
tante.

“Em qualquer transição 
existe aquela ideia de que 
um foi prejudicado porque é 
um pouco mais novo do que 
outro. Só tem uma maneira de 
todos estarem iguais: é não ter 
transição”, afi rmou. Com isso, 
acrescentou, todos estariam 
sujeitos à regra nova de aposen-
tadoria aos 65 anos. “Evidente 
que isso penaliza muito aqueles 
que estão muito próximos da 
aposentadoria”, concluiu.

Questionado sobre a diferen-
ciação de idade de aposentado-

ria entre homens e mulheres, 
o ministro voltou a dizer que a 
compensação seria pior. Mei-
relles afi rmou que, para com-
pensar uma idade de 60 anos 
para a mulher, por exemplo, o 
homem teria que se aposentar 
aos 71 anos ou mais. E que 
a reforma não é uma opção, 
mas uma necessidade. Se as 
reformas não forem aprovadas, 
efetivando o equilíbrio das 
contas, só restará ao governo 
aumentar a dívida pública ou 
aumentar impostos.

Para o líder do PSD, depu-
tado Marcos Montes (MG), 
os encontros são importantes 
para consolidar o apoio à re-
forma. Para ele é necessário 
buscar o possível para que se 
resolva o problema. “Também 

De acordo com Meirelles, para compensar uma idade de 60 anos para a mulher,

o homem teria que se aposentar aos 71 anos ou mais.

não adianta aprovar uma 
reforma onde os resultados 
não surtirão efeitos”. O de-
putado João Campos (GO), 
vice-líder do PRB, disse que 
a bancada preferiu ouvir o 

ministro a fazer perguntas. 
Mas contou que foi debatida 
a questão da mulher e dos 
trabalhadores rurais. Segundo 
ele, a sugestão foi no sentido 
de buscar alternativas para 

corrigir o défi cit da Previ-
dência. “Será que apenas a 
alternativa apresentada pelo 
governo é viável, é possível? 
Não existem alternativas?”, 
questionou (Ag.Câmara).

Os representantes das con-
federações patronais defen-
deram a proposta de reforma 
trabalhista como forma de 
modernizar a legislação e re-
tomar a geração de empregos 
no Brasil, em audiência na 
Câmara. Para o gerente de 
RI da Confederação Nacional 
das Instituições Financeiras 
(CNF), Damião de Morais, 
a atualização da CLT ocorre 
em consequência da crise de 
emprego e para modernizar as 
relações no mercado. 

“Caminhamos para 14 mi-
lhões de desempregados. É um 
número que choca. E grande 
parte dos problemas são de leis 
que protegem muito o trabalha-
dor, mas retiram o emprego”, 
disse. Morais afi rmou que os 
sindicatos já têm maturidade 
sufi ciente ao conseguir aumen-
tos superiores à infl ação em 
negociações coletivas. Segundo 
ele, houve 47 mil acordos e 
convenções coletivas em 2014 
e outros 53 mil em 2015. 

A assessora trabalhista da 
Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), Danielle 
Bernardes, disse que as normas 

Assessora Trabalhista da CNT, 

Danielle Bernardes.

Brasília - O líder do PT na 
Câmara, deputado Carlos Za-
rattini (SP), considerou “grave” 
a decisão da Segunda Turma do 
STF que tornou o senador Val-
dir Raupp (PMDB-RO) réu por 
ter recebido doação ofi cial de 
uma empreiteira. Os ministros 
indicaram que doações ofi ciais 
de campanha podem disfarçar 
o pagamento de propina e, 
portanto, confi gurar crime. 

Para Zarattini, a posição dos 
ministros do STF praticamente 
“criminaliza” as doações legais. 
“Consideramos que foi um 
equívoco do STF”, afi rmou na 
manhã de ontem (8). O petista 
admitiu que pode haver corrup-
ção em alguma doação, mas que 
isso não pode ser generalizado. 
“Era necessário que houvesse 
comprovação que houve ato 
de corrupção”, comentou. Se-
gundo Zarattini, a decisão da 
Segunda Turma coloca todos 
“numa situação muito difícil”. 
“É muito grave essa posição do 
STF”, emendou.

O líder do DEM, Efraim Filho 
(PB), defendeu que existindo 
provas de que houve corrup-
ção, o crime deve ser punido. 

Líder do PT na Câmara, 

deputado Carlos Zarattini.

Retomada da 
economia

Brasília - Um dia após a 
confi rmação de que o Brasil 
tem a pior recessão da história, 
o ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, reafi rmou que 
o País já vive um processo de 
retomada econômica. Para 
ele, as medidas adotadas pelo 
governo nos últimos meses já 
começam a fazer efeito e indica-
dores como o de gastos públicos 
já sinalizam melhora.

“Já aprovamos uma série 
enorme de alterações de mar-
cos legais que vão criando e 
melhorando as condições para a 
retomada do crescimento”, dis-
se Dyogo em palestra na capital 
federal. O ministro deu alguns 
exemplos como a redução do 
gasto público em relação ao PIB 
de quase um ponto porcentual 
e a forte valorização das ações 
das empresas estatais. 

Para Dyogo, esse esforço já dá 
resultados. “Quando você com-
para análises no início de 2016 
com as que são feitas atualmente 
é praticamente um mundo dife-
rente”, disse. “O pior já passou em 
termos de atividade e essa agenda 
está dando certo” (AE).

Brasília - O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, classi-
fi cou como “tímida” a proposta 
de reforma trabalhista enviada 
pelo Palácio do Planalto ao 
Congresso. “Precisamos avan-
çar em temas como o trabalho 
intermitente. Acho que a Câma-
ra precisa dar um passo além 
do projeto do governo”, disse 
em evento na capital federal 
ontem (8), sem fornecer outros 
detalhes sobre o tema.

Maia reafirmou seu com-
promisso com a agenda de 
reformas do governo. “Temos 
compromisso com agenda de 
reformas e começamos semana 
que vem com terceirização. De-
pois, votamos a modernização 
das leis trabalhistas”, disse. Ao 
defender a agenda de reformas, 
o deputado disse que “fora des-
sa agenda sobram muito poucas 
alternativas” para a correção de 
rumo da economia brasileira. 
“O que acontece no Rio na 
Previdência pode acontecer 
no governo federal. Ou você 
não vai pagar (o aposentado) 
ou a infl ação vai resolver esse 
problema”, avaliou.

Para Maia, a reforma da Pre-
vidência não tem temas polê-

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.

A produção industrial do 
Brasil começou 2017 com alta 
mensal em relação aos mesmos 
dias do ano anterior, após 34 
meses consecutivos de queda. 
Os dados foram divulgados on-
tem (8), pelo IBGE, e mostram 
que a produção cresceu 1,4% 
em janeiro de 2017 em relação 
a janeiro de 2016, mas caiu 
0,1% em relação a dezembro de 
2016. Em 12 meses, a produção 
industrial acumula uma retra-
ção de 5,4%, variação negativa 
que vem perdendo intensidade 
desde junho de 2016, quando 
chegou a -9,7%.

Nos últimos dois meses de 
2016, a produção havia acumu-
lado alta de 2,9%. O resultado 
fez com que a média móvel tri-
mestral de outubro, novembro 
e dezembro de 2016 apontasse 
expansão de 0,5% da produção. 
Com os dados divulgados hoje, 
a média dos resultados de no-
vembro e dezembro de 2016 
e janeiro de 2017 subiu para 
0,9%. Dos 24 ramos industriais 

Dos 24 ramos industriais 

pesquisados, metade 

aumentou a produção.

Sinal analógico 
No próximo dia 29, o sinal ana-

lógico de televisão será desligado 
na região metropolitana de São 
Paulo. A programação dos canais 
abertos será transmitida apenas 
pelo sinal digital. Para continuar 
assistindo à programação, todas 
as residências da região precisam 
ter uma antena digital e um apa-
relho de televisão preparado para 
receber o sinal digital.

São Paulo - Enquanto a co-
mercialização de automóveis 
novos cedeu ao menor patamar 
dos últimos 11 anos, as vendas 
de veículos usados estão em 
alta, segundo levantamento 
divulgado ontem (8), pela Fe-
nabrave. No primeiro bimestre, 
os brasileiros compraram 1,54 
milhão de carros de passeio e 
utilitários leves, como picapes, 
usados, o que corresponde a 
um crescimento de 9% na com-
paração com os dois primeiros 
meses de 2016. A cada carro 
novo emplacado, mais de cinco 
usados são vendidos no País.

Ao avaliar o resultado, o pre-
sidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Júnior, comentou 
em nota que o consumidor 
brasileiro está levando em 
conta os preços mais acessí-
veis dos veículos usados. Por 
terem sofrido depreciação, 
eles permitem ao comprador 
pagar menos, em relação a um 
carro novo, por modelos mais 
equipados. Só em fevereiro, 

A cada carro novo emplacado, 

mais de cinco usados são 

vendidos.
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Produção industrial volta a 
subir após 34 meses de queda

dezembro de 2016. Também 
haviam crescido em dezem-
bro e caíram em janeiro os 
equipamentos de informática, 
produtos eletrônicos e ópticos, 
com recuo de 12,5%, e máqui-
nas e equipamentos, com uma 
produção 4,9% menor.

Por outro lado, o IBGE 
considera que houve altas 
importantes para a taxa glo-
bal na indústria de coque, 
produtos derivados do pe-
tróleo e biocombustíveis, 
com expansão de 4%, e nos 
produtos farmoquímicos e far-
macêuticos (21,6%). Os dois 
setores anotaram quedas nos 
meses anteriores. Os produtos 
alimentícios tiveram alta de 
1,2%, as bebidas subiram 5,5% 
e a indústria extrativa, 1,1%. 
A análise da produção por ca-
tegoria econômica mostra que 
os bens de capital usados na 
produção voltaram a cair após 
dois meses de alta. Em relação 
a dezembro de 2016, houve 
recuo de 4,1% (ABr).

pesquisados pelo IBGE, metade 
aumentou a produção, e meta-
de diminuiu. 

A indústria de veículos auto-
motores, reboques e carroce-
rias interrompeu dois meses 
seguidos de alta e caiu 10,7% 
em janeiro, na comparação com 

Maia classifi ca reforma 
trabalhista como ‘tímida’

micos. “A aposentadoria rural 
não tem nada de polêmico”, 
disse, ao defender a separação 
dos benefícios de prestação 
continuada do pagamento das 
aposentadorias rurais. Sobre a 
regra de transição do atual sis-
tema para o novo, o deputado 
fl uminense disse que “qualquer 
ponto de corte é polêmico”, 
porque sempre quem estiver 
próximo, mas fora da transição, 
reclamará. O presidente da Câ-
mara participou de evento de 
inauguração do novo escritório 
da agência de notícias Bloom-
berg em Brasília (AE). Líder do PT: decisão sobre 

Raupp é ‘muito grave’

“As investigações são bem-
vindas, elas devem ocorrer, 
entretanto é preciso defi nir o 
que caso de corrupção, o que 
é caso de fi nanciamento ilícito 
de campanha e o que é caso de 
doações ofi ciais”, observou. Já o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, contemporizou e disse 
que o senador terá condições 
de provar sua inocência. “Se, no 
decorrer do processo, não fi car 
claro que há uma vinculação 
entre doação e algum pedido 
indevido, o processo vai ser 
rejeitado, vai ser arquivado”, 
concluiu (AE).

"Reforma trabalhista vai 
gerar empregos"

vigentes são rígidas, muito 
protetivas e as principais cau-
sadoras da estagnação econô-
mica. “Mais importante do que 
a proteção do trabalhador é a 
proteção do emprego. E para 
proteger o emprego é preciso 
proteger a empresa”, avaliou.

Bernardes afirmou ainda 
que a melhoria na economia 
depende de vários fatores, 
mas o custo do emprego é um 
entrave para a criação de mais 
vagas (Ag.Câmara).

Vendas de carros usados 
crescem 9% no primeiro bimestre

709,8 mil carros usados foram 
vendidos, alta de 1,6% sobre 
o volume apurado no mesmo 
mês do ano passado. 

Do total vendido em feverei-
ro, os usados com no máximo 
três anos de uso representaram 
13,3%. No mercado de novos, as 
vendas não param de encolher, 
com queda de 6,4% dos empla-
camentos no primeiro bimestre 
- considerando nessa conta 
apenas os carros de passeio e 
comerciais leves (AE).



OPINIÃO
Como realizar

uma venda perfeita?
Todas as profi ssões 

possuem rotinas de 

trabalho, seguidas dia 

após dia e que fazem os 

profi ssionais agirem de 

maneira automática

Com o vendedor isso não 
é diferente, principal-
mente por conta das 

metas a serem alcançadas. É 
comum o profi ssional desta 
área fi car preso aos números, 
pensando no que vai fazer 
para alavancar suas vendas, 
quais estratégias utilizará para 
atender mais clientes e vender 
o máximo que puder. Essa não 
é uma atitude ruim, porém, 
pode ser posta em prática de 
uma maneira não efi ciente. 

O processo de negociação 
é, acima de tudo, um passo 
a passo para um relaciona-
mento repleto de benefícios 
e duradouro. O profi ssional 
não deve se deixar “enrijecer” 
pela rotina, muito menos se 
tornar frio e automático. É 
necessário investir no trato 
social, na comunicação com 
o cliente, para se conquistar 
a venda perfeita, continuar 
humano, com capacidade de 
perceber as necessidades do 
outro e com o conhecimento 
para atendê-las. 

O vendedor que atende o 
máximo de clientes em um úni-
co dia, que conclui vendas em 
cinco minutos, fazendo com 
que o comprador saia rapida-
mente, obtém bons números. 
Isso é ótimo, mas não basta. 
É preciso também obter um 
resultado melhor para o futuro, 
ou seja, um cliente fi delizado. 
Para evitar esse tipo de situa-
ção e ajudar na construção 
de um relacionamento com 
o cliente, trago quatro dicas 
essenciais:

1 – Comunicação - O pro-
fi ssional deve ser articulado, 
se expressar bem, de maneira 
clara e objetiva. É ainda mais 
importante saber escutar, cap-
tar o que ele precisa e, muitas 
vezes, servir de divã e utilizar 

da empatia. O cliente quer 
mais do que gastar dinheiro e 
comprar uma “coisa”, ele quer 
adquirir uma solução para o 
seu problema ou necessidade 
e um vendedor que não sabe 
se comunicar corretamente, 
não consegue perceber esse 
detalhe. Outra ação efetiva é 
saber todas as características, 
benefícios, custos e detalhes 
do produto/serviço que está 
oferecendo, afi nal, o compra-
dor não leva algo que o próprio 
vendedor desconhece.

2 – Aproximação – Deve 
ser feita com simpatia, pron-
tidão e deixando o cliente 
à vontade. O vendedor não 
pode ser frio, a venda é um 
processo de relacionamento, 
o comprador não é apenas um 
número. É necessário investir 
na qualidade do atendimento, 
para cativar uma clientela de 
qualidade, que sempre volta 
e traz novas necessidades e 
novos compradores consigo. 

3 – Ação – O vendedor 
quando entra em ação deve 
ser persistente, porém, não 
insistente. É importante as-
sumir a negociação, controlar 
completamente o processo e 
direcionar a conversa com o 
cliente. O profi ssional não deve 
desistir na primeira negativa, 
80% das vendas acontecem 
entre o quinto e décimo se-
gundo contato. No entanto, 
é importante saber a hora de 
recuar, a estratégia pode aju-
dar a garantir oportunidades 
futuras. 

4 – Conquista – Fidelizar 
o cliente é sempre o momen-
to mais delicado. Quando o 
comprador fi ca satisfeito com 
o atendimento, é criada uma 
imagem positiva do processo 
de compra e da empresa. É 
necessário oferecer no pós-
venda o mesmo atendimento 
e assistência que foi dispen-
sando durante a venda, para 
conquistar a constância e 
lealdade do comprador.

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro 
de Vendas (www.ibvendas.com.br).

Carlos Cruz (*)
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A média dos estudantes que 
fi zeram o Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes 
(Enade) 2015 não ultrapas-
sou, em nenhum curso, 60 
de um total de 100 pontos. 
De acordo com os dados 
divulgados pelo Inep, os es-
tudantes que concluíram o 
ensino superior tiveram uma 
média de acertos que variou 
de 52,8 a 57,9 nas questões de 
formação geral e 41,3 a 44,9 
nas questões específi cas.

Para Mariangela Abrão, 
coordenadora-geral substitu-
ta de Controle da Qualidade 
da Educação Superior o de-
sempenho pode ser refl exo da 
difi culdade das provas, princi-
palmente das específi cas. “O 
aluno brasileiro não está muito 
acostumado a fazer provas em 
que a forma de avaliar não 
seja uma pergunta direta que 
requeira um raciocínio raso, 
uma alternativa. As provas 
do Enade tem sido muito bem 
pensadas”.

A prova é composta de 
dez questões de formação 
geral, sendo duas discursivas 
e oito de múltipla escolha, 
aplicada aos estudantes de 
todos os cursos avaliados; 

Estudantes tiveram uma média de acertos que variou

de 41,3 a 44,9 nas questões específi cas.

Um vídeo publicado ontem (8) no 
Youtube pode complicar a situação 
política da Coreia do Norte. Em 
imagens que duram 40 segundos, 
um homem diz ser fi lho de Kim Jong-
nam, o irmão do líder da Coreia do 
Norte, Kim Jong-il assassinado na 
Malásia em 13 de fevereiro. “O meu 
nome é Kim Han-sol, da Coreia do 
Norte, parte da família Kim”, disse 
o homem no vídeo, em um inglês 
fl uente. “Meu pai foi assassinado há 
poucos dias. Agora estou com minha 
mãe e minha irmã. Esperamos que 
esta situação melhore logo”, disse o 
jovem de 21 anos. 

O vídeo foi publicado pelo grupo 
“Cheollima Civil Defense”, conhecido 

por apoiar os dissidentes da Coreia do 
Norte. Meio-irmão do líder coreano, 
Kim Jong-nam foi morto por veneno 
no aeroporto internacional de Kuala 
Lumpur. As autoridades da Malásia 
prenderam quatro pessoas suspeitas 
de ligação com o assassinato. Kim 
Jong-nam vivia fora da Coreia do 
Norte e já havia feito críticas ao regime 
atual do país. 

O caso desatou uma crise inter-
nacional, com suspeitas de que o 
regime norte-coreano poderia estar 
por trás do crime. Além disso, a Coreia 
do Norte proibiu qualquer cidadão 
malaio de sair de seu território até 
que a Malásia encerre a investigação 
do assassinato (ANSA).

O estudo, divulgado ontem 
(8), foi feito com entre-
vistas presenciais em 

130 municípios brasileiros. No 
total, foram 4,4 milhões de mu-
lheres, 9% da população acima 
de 16 anos, que relataram ter 
sido vítimas de socos, chutes, 
empurrões ou outra forma de 
violência.

As agressões verbais e mo-
rais, como xingamentos e 
humilhações, atingiram 22% 
da população feminina. Ao 
longo do ano passado, 29% 
das mulheres passaram por 
algum tipo de violência, física 
ou moral. Entre as pretas (ex-
pressão usada pelo IBGE), o 
índice sobe para 32,5% e chega 
a 45% entre as jovens (de 16 
a 24 anos). Foram vítimas de 
ameaças com armas de fogo 
ou com facas 4% - 1,9 milhão 
de mulheres. Espancamentos 
e estrangulamentos vitimaram 
3%, o que representa 1,4 milhão 
de mulheres, enquanto 257 mil, 

A cada três brasileiros dois presenciaram algum tipo de agressão 

a mulheres em 2016.

Para atrair 
ricos, Itália 

cria taxa única
O fi sco da Itália instituiu 

ontem (8) uma nova taxa 
fi xa anual de 100 mil euros, 
voltada sobretudo a cidadãos 
estrangeiros e com patrimô-
nios elevados que se mudam 
para a península. Apresenta-
da pela Agência de Entradas 
do país europeu, a novidade 
pode envolver cerca de 1 mi-
lhão de pessoas e aumentar 
o poder de atração sobre 
milionários, que na maioria 
das vezes preferem, na Eu-
ropa, se mudar para nações 
como Reino Unido.

A medida benefi ciará ape-
nas indivíduos que residiram 
no exterior por pelo menos 
nove períodos fiscais nos 
últimos 10 anos - italianos 
que deixaram seu país não 
serão incluídos. A taxa prevê 
o pagamento de um único 
imposto fi xo de 100 mil euros 
por ano e é opcional, ou seja, 
o interessado pode escolher 
ser cobrado dessa maneira ou 
pelo método proporcional.

Na Itália, a alíquota de 
imposto de renda para quem 
ganha acima de 75 mil eu-
ros por ano é de 43%, taxa 
que incide apenas sobre o 
excedente desse patamar. A 
medida deve atrair pessoas 
que possuem grandes rendas 
e patrimônios, mas também 
famílias numerosas: se o pri-
meiro integrante do núcleo 
familiar pagar uma taxa de 100 
mil euros por ano, os outros 
darão ao fi sco 25 mil. 

“O objetivo é atrair e in-
centivar a transferência a 
nosso país de pessoas com 
um elevado patrimônio”, 
diz a Agência, explicando 
que a opção pela taxa única 
deve ser feita no preenchi-
mento da declaração anual 
de renda.

A atração de milionários 
também seria uma forma de 
estimular a economia italia-
na, que, segundo estimati-
vas, não deve ultrapassar o 
patamar de 1% nos próximos 
dois anos (ANSA).

O Ministério da Indústria e Comércio Ex-
terior (MDIC) e a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) anunciaram ontem (8) 
uma parceria para apoiar a inserção de 500 
empresas brasileiras no mercado interna-
cional. O prazo de inscrição será aberto em 
julho para indústrias de todos os portes, 
setores e unidades da federação. Elas farão 
parte do programa Rota Global, que ofe-
rece consultoria completa para empresas 
não exportadoras investirem no mercado 
internacional, com diagnóstico, desenho 
de estratégia e acompanhamento.

A meta é traçar o diagnóstico de 500 
empresas, desenvolver planos de negócios 
para 200 delas e, ao fi nal do projeto, em 
2018, ter ao menos 100 novas empresas 

O presidente norte-ameri-
cano, Donald Trump, afi rmou 
ontem (8), em sua conta no 
Twitter, ter um profundo res-
peito por todas as mulheres. 
“Tenho um grande respeito 
pelas mulheres e pelos muitos 
papeis que elas têm, que são 
vitais para a estrutura de nossa 
sociedade e nossa economia”, 
expressou-se o republicano, no 
Dia Internacional das Mulheres. 
Em nova postagem, Trump es-
creveu: “Unam-se a mim para 
honrar o papel fundamental das 
mulheres nos Estados Unidos 
e em todo o mundo”.

Presidente norte-americano, 

Donald Trump.
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Mais de 500 mulheres são 
agredidas por hora no Brasil
A cada hora, 503 mulheres sofreram algum tipo de agressão física em 2016, segundo pesquisa do 
instituto Datafolha encomendada pelo Fórum de Segurança Pública

recebeu o maior percentual de 
citações como local da violência 
(43%). Entre as mulheres entre 
35 e 44 anos, 38% das agressões 
partiram dos namorados ou 
cônjugues.

Sobre as reações após a vio-
lência, 52% disseram não ter 
feito nada após a agressão, 13% 
procuraram ajuda da família, 
12% buscaram apoio de amigos 
e 11% foram a uma delegacia 
da mulher. Entre as mais jovens 
(16 a 24 anos), o índice das 
que não fi zeram nada após a 
agressão é de 59%.

O assédio atingiu 40% das 
mulheres no último ano. Entre 
as mais jovens (16 a 24 anos), o 
percentual chega a 70%, sendo 
que 68% ouviram comentários 
desrespeitosos quando estavam 
na rua. O índice é de 52% entre 
a população feminina entre 25 
e 34 anos. Nesse grupo, 47% 
foram assediados na rua, 19% 
no ambiente de trabalho e 15% 
no transporte público (ABr).

1% do total, chegaram a ser 
baleadas.

A cada três brasileiros, incluí-
dos homens e mulheres, dois 
presenciaram algum tipo de 
agressão a mulheres em 2016, 
desde violência física direta, a 
assédio, ameaças e humilha-
ções. O percentual é de 73% 

entre as pessoas pretas e 60% 
entre as brancas. A maior parte 
dos agressores era conhecida 
(61%). Os cônjugues, namora-
dos e companheiros aparecem 
como responsáveis em 19% 
dos casos. Os ex-companheiros 
representam 16% dos agresso-
res. A própria casa das vítimas 

Estudantes acertam menos 
de 50% das provas do Enade

e, uma prova específi ca, com 
30 questões, sendo três dis-
cursivas. Nas questões gerais, 
a maior nota foi do curso de 
administração pública (57,9) 
e, nas específi cas, a do curso 
de tecnologia em gestão da 
qualidade (44,9). A partir das 
médias dos desempenhos no 
Enade, o Inep calcula o chama-
do conceito Enade, atribuído 
aos cursos avaliados. O con-
ceito vai de 1 a 5, sendo 1 e 
2 considerados insufi cientes. 
Em 2015, quase um terço, 
30,3%, de todos os cursos 

avaliados tiveram conceito 
insufi ciente. 

Ao longo dos anos, o exame 
foi alvo de boicotes, por parte 
dos próprios alunos e mesmo 
de fraudes, por parte de ins-
tituições de ensino. Segundo 
Mariangela, o Inep recebeu 
denúncias de que algumas ins-
tituições retêm o “mau aluno” 
ou fazem progredir o “bom 
aluno” para que ele conclua 
o curso no ano de avaliação 
do Enade. “São mecanismos 
ilícitos, totalmente reprová-
veis”, diz (ABr).

Trump diz ‘ter grande 
respeito’ pelas mulheres

polêmica ao ter áudios vazados 
pelo jornal americano “TheWa-
shington Post”. Na gravação, 
que tinha sido feita há 12 anos, 
o bilionário fazia comentários 
obscenos sobre mulheres e 
afi rmava usar de sua fama para 
assediá-las, além de descrever 
seus feitos de modo grosseiro. 
A notícia repercutiu negati-
vamente em todo o mundo e 
ameaçou a candidatura de Do-
nald Trump à Presidência dos 
Estados Unidos. O republicano, 
no entanto, pediu desculpas 
após a divulgação dos registros 
(ANSA).

Em outubro do ano passado, 
o magnata se envolveu em uma 

Parceria visa inserir 500 empresas no mercado 
de exportação

produtividade e competitividade de micro, 
pequenas e médias empresas na América 
Latina, como forma de combater a pobreza 
e a desigualdade social.

Os anúncios foram feitos hoje pelo minis-
tro do MDIC, Marcos Pereira. “As micro e 
pequenas empresas têm uma participação 
importante na geração de empregos e 
fomento da economia nacional. Mas não 
têm, pelo seu tamanho, uma condição 
de competitividade. Vamos poder fazer 
consultorias, apresentar essas empresas 
de forma mais abrangente no cenário in-
ternacional, treiná-las e com isso conseguir 
vender seus produtos que muitas vezes 
fi cam focados no mercado doméstico”, 
disse Pereira (ABr).

com operações concretas de exportação. 
O investimento de R$ 1,2 milhão da ini-
ciativa vem do AL-Invest, um programa 
da Comissão Europeia para fomentar a 

Ministro do MDIC, Marcos Pereira.

Filho de Kim Jong-nam publica 
vídeo na web
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O futuro do Direito e o 
direito do futuro

Não é nenhuma 

novidade que o mundo 

vem sofrendo diversas 

transformações

Porém, ao se analisar ape-
nas a evolução no campo 
da tecnologia, vê-se que 

estas mudanças estão ocorren-
do de maneira cada vez mais 
rápida, o que provoca novas 
discussões e desafi os no campo 
do Direito. Um exemplo disso, 
amplamente discutido atual-
mente e que só passou a existir 
com o surgimento da internet, 
é o direito ao esquecimento, 
segundo o qual um indivíduo 
não pode sofrer uma pena 
eterna, com a permanência 
de suas informações na web, 
em antagonismo ao direito à 
informação ou liberdade de 
expressão. 

É exatamente este tipo de 
confl ito, absolutamente novo, 
que chega aos tribunais para 
uma decisão, contemplando 
qual direito deve prevalecer. 

Outro assunto extremamen-
te moderno são as impressões 
3D. À primeira vista, nenhum 
problema, uma vez que já 
existem no papel, e elas ape-
nas migraram para um objeto 
em três dimensões, mas, na 
verdade, a questão é muito 
mais complexa. 

Com as impressoras 3D, 
todos poderão realizar, com os 
códigos fornecidos, especial-
mente na “deep web” (também 
chamada de “web invisível”), 
impressões tridimensionais 
em suas casas, imprimindo, 
assim, os seus próprios objetos, 
inclusive os “de grife”. 

Talvez, ao se aprofundar no 
estudo sobre o tema, este pro-
blema seja secundário, quando 
deparado com o quanto a tec-
nologia coloca em risco a ques-
tão da segurança. Um exemplo 
disso é que as impressoras 3D 
já são capazes de imprimir até 
mesmo armas de fogo, fi cando 
a cada dia mais desenvolvidas 
e conseguindo uma maior efi -
ciência, chegando a disparar 
até 8 projéteis. 

É uma questão impensada 
até então, mas imagine como 
fi cará a luta pelo desarma-
mento e a segurança de todos, 
se cada indivíduo conseguir 
imprimir a sua própria arma 
de fogo, no conforto de seu 
lar. Isto, sem dúvida alguma, 
será um grande problema e 
um enorme desafi o.

Por fi m, e talvez o ponto a ser 
debatido com maior urgência, 
será quanto à utilização dos ve-
ículos (carros ou caminhões) 
autônomos – que já estão em 
fase de testes – e suas conse-
quências jurídicas, uma vez 
que, neste tipo de automóvel, 
todos os comandos são gera-
dos por um computador, ou 
seja, se houver uma falha (ou 
até mesmo um vírus) ocasio-
nando um atropelamento, por 
exemplo, quem irá responder 
criminalmente e civilmente 
pela lesão ou morte, se não 
existe um motorista, ou ele 
não tem controle algum sobre 
o veículo, equiparando-se a um 
passageiro tão somente?

Problema similar também 
pode ser enfrentando com o 
uso de drones para fazer en-
tregas, que poderão causar aci-
dentes, inclusive derrubando o 
item que está sendo carregado, 
podendo, assim, ferir alguém 
ou, também, invadir seu domi-
cílio ou privacidade.

Portanto, o desenvolvimento 
tecnológico traz muitas facilida-
des e conforto para as pessoas, 
mas, na mesma agilidade, origina 
novos temas e discussões que 
precisam ser enfrentados pela 
sociedade e pelo Direito, desa-
guando, em breve, nos tribunais 
todos esses temas, o que levará 
os julgadores a se posicionarem 
sobre essas questões recentes e 
desafi adoras, para que, com suas 
decisões, permitam a continui-
dade da vida regrada, à luz da 
lei, por toda a sociedade.

(*) - Advogado Criminalista, 
Conselheiro Estadual da OAB/

SP, pós-graduado em Direito 
Penal Econômico e Europeu pela 

Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, integra o escritório 

de advocacia D’Urso e Borges 
Advogados Associados.

Luiz Flávio Filizzola D’Urso (*)

A - Doação de Alimentos
Pelo sétimo ano consecutivo, a Associação Paulista de Supermercados 
e o Canto Cidadão realizam uma ação social de arrecadação e doação 
de itens expostos nos estandes parceiros da iniciativa durante a Feira 
APAS. A ação já distribuiu a dezenas de organizações sociais mais de 
130 toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza, contan-
do com a parceria de centenas de empresas expositoras e milhares 
de voluntários. Serão distribuídos em lotes iguais às 14 organizações 
sociais previamente selecionadas por meio do edital. Para concorrer à 
doação, as organizações sociais interessadas devem observar e seguir as 
orientações registradas no regulamento do Edital, no site (http://www.
cantocidadao.org.br/Edital_APAS_2017.pdf).

B - Negócios de Moda
O Fashionroom São Paulo, maior showroom de representação comercial 
de marcas premium nacionais e internacionais, apresenta entre os próxi-
mos dias 20 e 26, o primeiro Congresso Nacional Online de Negócios de 
Moda. Totalmente online e gratuito, reúne os melhores nomes dos mais 
variados segmentos do mercado, dentre eles estilistas, empreendedores 
de sucesso, compradores e digital infl uencers. É voltado a estudantes, 
empreendedores e profi ssionais inseridos no mercado de moda que 
desejam se aprimorar por intermédio das experiências profi ssionais de 
cada convidado. Dentre os nomes do mercado estão Amir Slama, Carol 
Bassi, Mônica Salgado e Maria Rita Alonso, que irão proporcionar co-
nhecimentos distintos para os participantes. Outras informações: (www.
congressonacionaldemoda.com.br).

C - Testador de Motel
Para aqueles que curtem momentos especiais em um motel, mas, além 
disso, sabem avaliar o serviço e as instalações, o Guia de Motéis, prin-
cipal vitrine do segmento, que promove e divulga estabelecimentos 
moteleiros no território nacional, está lançando a vaga de Testador de 
Motel.  O trabalho em si é avaliar motéis pelo Brasil inteiro. O funcioná-
rio anônimo se hospeda como um cliente normal, podendo ir, inclusive, 
com acompanhante, e usufrui de suítes, além de consumir outros itens 
para avaliar a qualidade dos serviços. Depois de tudo isso, preencherá 
um minucioso questionário, que será entregue ao dono do motel como 
uma consultoria do Guia de Motéis. Para se candidatar, acesse: (www.
guiademoteis.com.br/vagas/testador-de-motel/).

D - Imigração EUA
Nos próximos dias 14 e 15, acontece o Miami Prime Expo, evento que 
traz um time de especialistas para falar sobre imigração, logística de mu-
dança, documentação, abertura de conta, procedimentos junto a bancos 
e assessoria jurídica, entre outros assuntos que esclarecem dúvidas de 
quem pretende migrar para os EUA, realizada pela consultoria imobiliária 
Elite International Realty. Ficará à disposição de todos no evento um 
time de especialistas. A iniciativa de reunir todos os assuntos em um só 
espaço se destina tanto àqueles que pensam em morar e/ou investir nos 
EUA no futuro e buscam as primeiras informações, como para os que já 
estão mais adiantados em seu processo de decisão. A participação no 
evento é gratuita. Para inscrições, tel. 2137-7958.

E - Direção Defensiva
Bia Figueiredo, a única brasileira a chegar a uma categoria top do 
automobilismo mundial, apresenta ao mercado um curso de direção 
defensiva 100% voltado ao público feminino. O objetivo é abordar 
situa ções particulares às mulheres no trânsito, garantindo condução 
com máxima segurança no dia a dia. Além de instruções teóricas sobre 
o funcionamento do carro e normas de trânsito, as alunas partem para 
testes práticos e realizam atividades como slalom e freadas bruscas. O 
‘Women Drive Training’ tem duração de quatro horas e pode ser realizado 
tanto em autódromos e kartódromos, quanto em outras áreas pavimen-
tadas seguras e controladas para realização dos exercícios. Para saber 
mais, acesse  (www.womendrivetraining.com.br).

F - Saúde da Mulher
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, será realizado o pri-
meiro Women’s Health Tech Weekend, neste fi nal de semana, dias 11 e 
12 (sábado e domingo), no Clube Hebraica. Serão 30 horas de evento 
com talks e uma maratona de programação, todos voltados para discutir 
e co-criar soluções para a saúde da mulher. O Hackathon tem o intuito de 
fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicadas à saúde 
da mulher desde a infância até a terceira idade. A maratona colaborativa 
terá vagas abertas para a participação de 150 pessoas de diversas áreas, 
incluindo empreendedores, web-designers, desenvolvedores de software, 
amparados por especialistas em user-experience, negócios, inovação, 
gênero, saúde e demais. Inscrições: (www.womenshackweekend.org).

G - Elephant Parade 
Em agosto de 2017, as ruas de São Paulo serão invadidas por dezenas 
de esculturas de bebês elefantes em tamanho real na segunda edição da 
Elephant Parade no Brasil. Artistas, designers e todos aqueles com espírito 
criativo e apaixonados por arte poderão se inscrever até amanhã (10) para 
participar e ter a possibilidade de apresentar sua criação na exposição 
de arte ao ar livre mais relevante do mundo, que tem o nobre objetivo de 
ajudar a preservar os elefantes ameaçados de extinção por meio da arte. 
Inscrições pelo site (www.elephantparade.com.br). Os projetos aprovados 
serão divulgados no próximo dia 24 no site acima e  na página do evento 
no Facebook (www.facebook.com/elephantparadebrasil).

H - Harmonia nos Relacionamentos 
Imagine passar por uma experiência de dois dias ‘para mudar sua vida’. 
Esse é o objetivo do treinamento ‘A Arte de Ser Humano’, organizado 
pela Pandora – Evolução Consciente, que ocorre neste fi nal de sema-
na, dias 11 e 12. O curso resgata a essência das pessoas e alinha com 
os meios em que vive, gerando mais harmonia nos relacionamentos e 
resultados signifi cativos na carreira profi ssional. É voltado para pessoas 
que desejam evoluir de forma consciente, profi ssionais que querem se 
potencializar ou mudar de carreira e empresários que buscam aumentar 
seus resultados. A carga horária é de 44 horas, sendo 24 horas presenciais 
e 20 horas de desafi os à distância. Inscrições e mais informações: (http://
www.pandoragsa.com.br/treinamento-a-arte-de-ser-humano/).

I - Contabilidade e Controladoria 
O Sindcont-SP - realiza no próximo dia 16, das 19h00 às 21h00, em sua sede 
social, na praça Ramos de Azevedo, 202, uma palestra do Projeto Saber 
Contábil com o tema: “a importância da Contabilidade e da controladoria 
nas empresas”. A atividade é aberta ao público em geral. Para participar, 
basta fazer a inscrição pelo Portal da Entidade (www.sindcontsp.org.br). 
O encontro objetiva esclarecer os profi ssionais das áreas de Contabilidade, 
Controladoria, Administração e Finanças, e também estudantes, sobre a 
importância da controladoria e da Contabilidade para o crescimento dos 
negócios, além de mostrar separadamente como estas duas funções podem 
trazer grandes benefícios para os empresários quando atuam juntas. 

J - Mercado Imobiliário
Anualmente, o Secovi-SP promove, em dois dias, um Seminário Jurídico para 
debater temas relevantes do mercado imobiliário. A edição deste ano acontece 
em duas segundas-feiras, próximos dias 13 e 20, das 19h00 às 21h00, na sede 
da entidade (Rua Dr. Bacelar, 1.043, Vila Mariana). Na primeira segunda-feira, 
o seminário vai tratar das “Novidades na Lei Municipal do Parcelamento do 
Solo e sua aplicação”, com palestra de Marcelo Terra, advogado coordena-
dor do Conselho Jurídico da presidência do Secovi. Na segunda (dia 20), o 
advogado e professor da Universidade Secovi, Olivar Vitale, será o primeiro 
a palestrar sobre “MP 759/2016 - Regularização fundiária urbana: Direito de 
laje, legitimação de posse e outros assuntos”. Informações: 5591-1306.

A - Doação de Alimentos
Pelo sétimo ano consecutivo, a Associação Paulista de Supermercados 

D - Imigração EUA
Nos próximos dias 14 e 15, acontece o Miami Prime Expo, evento que

O grupo de trabalho criado 
para discutir a elabora-
ção do chamado Plano 

de Saúde Acessível – mais 
conhecido como plano de 
saúde popular – encaminhou à 
Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) uma proposta 
com cobertura mais restrita 
e preços mais baixos. Foram 
sugeridas três opções:

Plano simplifi cado: cober-
tura para atenção primária, 
conforme Rol da ANS, incluin-
do consultas nas especialida-
des previstas pelo Conselho 
Federal de Medicina e servi-
ços auxiliares de diagnóstico 
e terapias de baixa e média 
complexidade, resolvendo 
mais de 85% das necessidades 
de saúde. Nessa proposta, não 
há previsão para internação, 
terapias e exames de alta 
complexidade, atendimento 
de urgência e emergência e 
hospital dia.

Nenhuma das propostas interfere no direito de qualquer

cidadão acessar a rede pública de saúde.

O Índice do Custo de Vida 
do município de São Paulo 
registrou queda de 0,14% em 
fevereiro, na comparação com 
janeiro, segundo o Dieese. 
Em 12 meses, entre março de 
2016 e fevereiro deste ano, a 
variação acumulada foi 4,48%. 
As taxas foram negativas para 
todos os estratos de renda. 
A variação foi -0,17% para o 
estrato 1, com renda mensal 
de R$ 377,49, e para o estrato 
3, com renda média de R$ 
2.792,90. A taxa foi -0,08% 
para o estrato 2, com renda 
média de R$ 934,17. 

Nos dois primeiros meses 
do ano, as variações acumu-
ladas foram mais altas para as 
famílias com maiores rendas: 
1º estrato 0,31%; 2º 0,71% e 3º 
estrato, 1,14%. Os grupos que 
apresentaram queda de valor 
foram transporte (-0,91%), 

vestuário (-0,70%), equipa-
mento doméstico (-0,57%), 
recreação (-0,15%), alimen-
tação (-0,08%) e habitação 
(-0,08%). Quatro grupos 
registraram aumento nos 
preços: despesas diversas 
(0,50%), saúde (0,29%), 
despesas pessoais (0,10%) e 
educação e leitura (0,09%).

No acumulado dos dois pri-
meiros meses do ano, apenas 
dois grupos registraram taxas 
superiores ao índice geral, 
de 0,90%: educação e leitura 
(6,71%) e despesas diversas 
(3,82%). Menores variações 
foram verifi cadas nos grupos 
recreação (0,84%), habitação 
(0,81%), saúde (0,52%), des-
pesas pessoais (0,42%), equi-
pamento doméstico (0,34%), 
alimentação (0,18%), trans-
porte (0,12%) e vestuário 
(-1,27%) (ABr).

Os grupos que apresentaram queda foram transporte, vestuário, 

equipamento doméstico, recreação , alimentação e habitação.
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Marcos Issa/Bloomberg

ANS analisa proposta de plano 
de saúde com preços baixos

“Visando dar alternativa aos 2 milhões de brasileiros que perderam seus planos de saúde, a 
participação do Ministério da Saúde foi reunir, para discussão, as mais de 20 instituições ligadas à 
saúde suplementar”

quando necessário, atendimen-
to ambulatorial. Fica sob a res-
ponsabilidade do benefi ciário o 
pagamento do procedimento, 
de acordo com valores previs-
tos em contrato. Os modelos 
de pré e pós-pagamento serão 
acordados, assegurando o Rol 
de Procedimentos da ANS.

“Visando dar alternativa aos 
2 milhões de brasileiros que 
perderam seus planos de saúde, 
a participação do Ministério da 
Saúde foi reunir, para discussão, 
as mais de 20 instituições ligadas 
à saúde suplementar”, informou 
a pasta. Nenhuma das propostas 
interfere no direito de qualquer 
cidadão brasileiro acessar a rede 
pública de saúde, tendo ele pla-
no de saúde ou não. “Adquirir 
um plano saúde é uma decisão 
pessoal, relação que pode ser 
rompida conforme as regras de 
seu contrato e protegida pelas 
mecanismos de defesa do consu-
midor”, concluiu a pasta (ABr).

Plano ambulatorial + hospi-

talar: cobertura de toda atenção 
primária, atenção especializada, 
de média e alta complexidade. 
O paciente passaria, obrigato-
riamente, por uma prévia ava-
liação realizada por médico da 
família ou da atenção primária, 

escolhido pelo benefi ciário.
Plano em regime misto de 

pagamento: oferece serviço 
por intermédio de contrapres-
tação mensal para cobertura de 
serviços hospitalares, terapias 
de alta complexidade e me-
dicina preventiva, bem como, 

Custo de vida em São 
Paulo caiu em fevereiro

A redução da taxa básica de 
juros e a queda da infl ação ao 
longo 2016 ajudaram a indústria 
a obter um resultado positivo na 
produção de janeiro de 2017, 
na comparação com janeiro de 
2016. A avaliação é do gerente 
da Coordenação de Indústria 
do IBGE, André Macedo. Ele 
aponta o desemprego como 
o principal obstáculo para a 
recuperação. “Um mercado de 
trabalho mais restrito e uma 
renda em patamares mais bai-
xos são fatores que afetam o 
comportamento do consumo e 
da produção”, disse. 

Divulgada ontem (8), a Pes-
quisa Industrial Mensal aponta 
um crescimento de 1,4% em 
relação a janeiro do ano pas-
sado. Contudo, se analisada a 
comparação com dezembro de 
2016, houve queda de 0,1%. “A 
indústria ainda opera em um pa-
tamar muito abaixo de períodos 
anteriores, mas o movimento 
de quedas em seqüência, ob-
servado desde 2015, não vem 
ocorrendo nos últimos meses”, 
diz Macedo. Ele aponta que uma 
mudança de comportamento da 
produção pode ser percebida 
nos indicadores de tendência 
como, por exemplo, a média 
móvel trimestral.

A média trimestral da va-

Queda dos juros e da 
infl ação benefi cia a 

indústria

riação da produção subiu de 
0,5% em dezembro, novembro 
e outubro de 2016 para 0,9% em 
janeiro, dezembro e novembro. 
O gerente da pesquisa ponde-
ra que, na comparação com 
dezembro, 12 dos 24 setores 
analisados e metade das cate-
gorias econômicas ainda apre-
sentaram queda em janeiro. 
Alguns deles, como a indústria 
automobílistica, voltaram a cair 
depois de resultados positivos 
nos meses anteriores. Frente 
a janeiro do ano passado, no 
entanto, o resultado positivo foi 
“disseminado”, atingindo todas 
as categorias econômicas (bens 
de capital, intermediários e de 
consumo) e a maior parte das 
atividades industriais (ABr).
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Cotonifício Guilherme Giorgi S.A.
CNPJ/MF. nº 61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4

Convocação - AGO A Ser Realizada em 19/04/17
Ficam convocados os senhores acionistas da Cotonifício Guilherme Giorgi S.A. a se reunirem em assembléia geral 
ordinária, no dia 19/04/17, às 09hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, s/ 125, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31/12/16; 
2. Eleição da Diretoria para o triênio 2017/2020; 3. Fixação dos honorários da Diretoria; 4. Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76. SP.SP, 07/03/17. Assinatura: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente. (08, 09 e 10/03/2017)

Citação Prazo 20 dias Proc. 0198669-10.2011.8.26.0100. O Dr. Marcelo Barbosa Sacramone, Juiz
de Direito da 8ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Vera Lúcia Maria da Silva, RG
20.125.884-5, CPF. 100.881.508-01 que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe
ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 2.270,98, referente ás despesas
da taxa de conservação do lote 36 da Quadra LO, Empreendimento Ninho Verde II. Estando a re,
em lugar ignorado, foi deferida a Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                            (09 e 10)
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A dívida e o País
Nos países 

superpovoados, o que é 

humano vai perdendo 

valor. Não é certo 

que se pague salário 

quando não se produz 

nada, mas a produção 

de riqueza deveria 

ser distribuída com 

equilíbrio

Tudo se agrava com os 
encargos criados pelos 
governos para sustentar 

gastança e juros. Os seres hu-
manos são desiguais entre si, 
mas todos têm a capacitação 
de se autoaprimorar ou se 
degradar, pois a livre resolução 
é inerente. O mundo necessita 
de pessoas capacitadas para 
encontrar soluções inovadoras 
para problemas complexos, 
isto é, pessoas que tenham 
a capacidade intuitiva em 
funcionamento, pois só ela 
possibilita a visão ampla, em 
terceira dimensão.

A Internet e as redes sociais, 
como o Facebook, estão ofere-
cendo novas e especiais opor-
tunidades a todos os povos que 
podem ser bem aproveitadas. 
O que todos necessitam é ter 
a chance de se preparar para 
trabalhar de forma efi ciente, 
e ter uma vida condigna, para 
que, com isso, se possa assegu-
rar equidade na distribuição da 
riqueza ofertada pela natureza 
que acabou fi cando concentra-
da em poucas mãos.

O Brasil precisa encontrar 
o seu rumo e dar oportuni-
dades para a sua população; 
enquanto isso não for feito, 
as portas vão se abrindo para 
o populismo que se utiliza de  
todos os meios, quer galgar o 
poder e suas benesses, des-
frutar da gorda arrecadação, 
dos empréstimos, das estatais, 
canalizando tudo para as con-
tas pessoais para fazer frente 
às grandes corporações que 
ganham o que querem. No 
meio permanece a população 
sempre levando a pior. A ir-
responsabilidade no trato do 
dinheiro público vai desequi-
librando tudo. 

Quanto devem Estados e 
prefeituras? Vendem o imposto 
adiantado, como vão pagar as 
contas? Assumir dívida com 
juros de R$ 540 bilhões no 
ano de 2016, somando com o 
previsto para 2017 chegaremos 
a R$ 1 trilhão em dois anos, 
não é uma coisa que vai além 
da imaginação? Enquanto a 
colossal dívida dos Estados 
Unidos de US$ 18 trilhões, a 
juros de 1% acarretaria um 
acréscimo de US$ 180 bilhões, 

o Brasil com dívida equivalente 
a US$ 1 trilhão (dólar a R$3,50) 
gerou encargo da ordem de 
U$ 155 bilhões. É fato que o 
Brasil não emite dólares, mas 
isso não justifi ca essa enorme 
disparidade.

No Brasil, a cotação do dó-
lar é muito volátil: em janeiro 
de 2015 foi de R$2,50; em 
setembro de 2016, R$ 4,10; e 
em fevereiro de 2017 fi cou em 
R$3,06. Qual é o efeito sobre 
a indústria, exportações e 
infl ação? Além dos juros, a fl u-
tuação do real também é fator 
de entrada dos especulativos: 
entra na cotação alta para sair 
na valorização, levando muito 
mais dólares? Enfi m, o que se 
observa é a grande desordem 
monetária e cambial global.

O jogo do dinheiro ainda po-
derá criar um pânico mundial 
com a dança das moedas que 
se desvalorizam correndo para 
as que se valorizam. Trata-se de 
um volume monumental que 
nada tem a ver com a produção 
e comércio de bens; é mero 
jogo fi nanceiro de fuga de um 
lugar para outro, um dinheiro 
que vai e vem como enxame 
nesse mundo que abriu as 
portas para a livre circulação 
monetária, seja para inves-
timento e produção ou pura 
especulação. 

Se houver perda de estabili-
dade das moedas, a qualquer 
momento poderemos ter a 
nova corrida do ouro causando 
pânico geral nos mercados. 
Mais juros diminui a infl ação, 
ou o contrário? Num país como 
o Brasil que gasta mais do que 
arrecada, que tem um ralo 
de dimensões gigantescas na 
corrupção, que não consegue 
equilibrar as contas internas 
nem as externas, que vai au-
mentando a dívida, os juros são 
uma parte ofensiva, e o grande 
nó é o crescimento da dívida, 
que com juros compostos ele-
vados logo vai além do PIB. 

O problema, como já se tem 
dito, é o gasto descontrolado, 
a falta de atender ao que é 
prioritário. Então o que fazer 
para fortalecer o país para 
gerar empregos, estabilidade, 
crescimento compatível com 
as necessidades humanas, 
além do controle das contas? 

Soluções precisam ser en-
contradas. Que debatam os 
entendidos.

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

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

Nola – o manuscrito que abalou 
o mundo; O segredo de Darwin; 

“Desenvolvimento Humano”; “O 
Homem Sábio e os Jovens”, entre 
outros   (bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

O Plenário da Câmara apro-
vou três das quatro emendas do 
Senado ao projeto da deputada 
Elcione Barbalho (PMDB-PA), 
que regulamenta as medidas 
de segurança e fi scalização das 
casas noturnas. Permanece a 
obrigação de todos seguirem 
as normas da ABNT, mesmo se 
houver regulamentação sobre o 
tema. O projeto surgiu a partir 
dos trabalhos da comissão 
externa que acompanhou a 
investigação do incêndio na 
boate Kiss. 

“Uma novidade importante 
é o fi m das comandas, que foi 
um dos fatores impeditivos da 
evacuação da boate Kiss no 
momento do incêndio”, afi rmou 
a autora. Essa experiência foi 
relatada pelos sobreviventes da 
tragédia na boate, que foram 
impedidas de sair no começo 
do incêndio porque não tinham 
pagado as comandas. A proi-
bição se estende a cartões de 
consumo e vale também para 
discotecas e danceterias. 

Além desses estabelecimen-
tos, outros também poderão ser 
impedidos de usar essa siste-
mática de centralização de des-
pesas se assim decidir o Corpo 
de Bombeiros ou a prefeitura. 
Elcione lembrou que, devido ao 
fato de apenas 14% das cidades 
terem infraestrutura do Corpo 
de Bombeiros, o projeto prevê 

Aprovado 
controle de 
natalidade para 
cães e gatos

O Plenário da Câmara apro-
vou emenda do Senado ao 
projeto do ex-deputado Affonso 
Camargo, que cria uma política 
de controle de natalidade de 
cães e gatos. A emenda apro-
vada permite o uso de outros 
procedimentos de esterilização 
além da cirurgia, contanto que 
ofereça ao animal o mesmo 
grau de efi ciência, segurança 
e bem-estar. Pela proposta, 
o controle de natalidade será 
feito por meio de um programa 
de esterilização permanente 
de animais, que deverá levar 
em conta a superpopulação ou 
quadro epidemiológico existen-
te em cada localidade.

O atendimento será prio-
ritário para os animais que 
vivem junto a comunidades de 
baixa renda e as unidades de 
controle de zoonoses que não 
puderem executar o programa 
de esterilização poderão atuar 
em parceria com entidades de 
proteção aos animais e clínicas 
veterinárias legalmente estabe-
lecidas. Os recursos para imple-
mentação do programa serão 
provenientes da Seguridade 
Social da União, com contra-
partida dos municípios de pelo 
menos 10% dos custos.

Relator da proposta pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça, o deputado Ricardo 
Trípoli (PSDB-SP) afi rmou que a 
aprovação do texto comprova a 
sensibilidade dos parlamentares 
à proteção dos animais. “O proje-
to obriga o poder público a lidar 
com o controle populacional de 
cães e gatos de uma maneira 
correta, de uma maneira coe-
rente”, disse Trípoli. Segundo 
o relator, a medida vai pôr fi m 
a práticas atuais de eliminação 
de animais por asfi xia e outros 
métodos cruéis. “Isso não é 
possível mais nos dias de hoje”, 
afi rmou (Ag.Câmara).

Projeto do senador Paulo 
Paim (PT-RS) proíbe a extração, 
industrialização, importação, 
transporte e armazenamento do 
amianto no Brasil, assim como 
a importação e comercialização 
de produtos que o utilizem como 
matéria-prima. O projeto está 
na Comissão de Infraestrutura. 
Paim lembra, na justifi cativa  da 
proposta, que a OIT calcula que 
ocorram anualmente cerca de 100 
mil mortes no mundo relaciona-
das à exposição ao amianto. 

Também o Instituto Nacional de 
Saúde da França teria ainda em 
1997 constatado que, somente na-
quele país, as mortes provocadas 
pelo amianto giravam em torno 
de 2 mil por ano, o que levou a 
França e todas as outras nações da 
União Europeia a proibi-lo. “Hoje 
mais de 40 países já adotaram le-
gislações assim. A proibição con-
correrá para a melhoria da saúde 
da população, principalmente de 
trabalhadores envolvidos com as 
atividades de aproveitamento do 
mineral”, argumenta o senador na 
justifi cativa.

Paim menciona o posiciona-
mento do médico René Mendes, 
da Comissão Internacional de 

Trabalhadores manuseiam telha feita de amianto.

Elas são apenas 52 entre 
os 513 deputados da 
Câmara. E cinco estados 

brasileiros não têm nenhuma 
representante mulher, é o caso 
de Alagoas, Espírito Santo, Mato 
Grosso, Paraíba e Sergipe.

Para a senadora Ana Amélia 
(PP-RS), essa realidade talvez 
explique a quantidade de escân-
dalos em um cenário político do-
minado por homens. Ela, porém, 
acredita em um futuro diferente. 
“O ideal seria que fôssemos 30%, 
mas é começando com 12% ou 
15% que nós vamos chegar lá. 
E vamos ter que lutar contra o 
tempo porque, de todas as na-
ções, o Brasil é o mais atrasado”, 
lamenta.

Esta é uma das principais 
bandeiras da bancada femini-
na no Congresso nos últimos 
dois anos. Nesse sentido, uma 
proposta apresentada pela Pro-
curadora da Mulher no Senado, 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM), e relatada pela senadora 
Simone Tebet (PMDB-MS) 

Integrantes da bancada feminina no Senado.

O projeto que altera o Có-
digo Civil para reconhecer a 
união estável entre pessoas do 
mesmo sexo e para possibili-
tar a conversão dessa união 
em casamento, foi aprovado 
ontem (8) pela Comissão 
de Constituição e Justiça do 
Senado, em decisão termina-
tiva. Durante a votação houve 
17 votos favoráveis e uma 
abstenção.

Apresentada pela senadora 
Marta Suplicy (PMDB-SP), 
a proposta recebeu voto fa-
vorável do relator, senador 
Roberto Requião (PMDB-PR). 
Hoje, o Código Civil reconhe-
ce como entidade familiar “a 
união estável entre o homem 
e a mulher, confi gurada na 
convivência pública, contínua 
e duradoura e estabelecida 
com o objetivo de constituição 
de família”. Com o projeto, a 
lei será alterada para estabe-
lecer como família “a união 
estável entre duas pessoas”, 
mantendo o restante do texto 
do artigo.

O texto determina ainda 
que a união estável “poderá 
converter-se em casamento, 
mediante requerimento for-
mulado dos companheiros 
ao ofi cial do Registro Civil, 

Segundo o relator, senador Roberto Requião, o projeto garante 

segurança jurídica.
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Projetos ampliam os direitos das 
mulheres na política e no trabalho
O Brasil tem mais eleitoras do que eleitores. Do total de 146 milhões de votantes, a maioria é de 
mulheres (52,9%). Os números, no entanto, não refl etem a efetiva participação feminina na política

reserva para as mulheres 30% 
dos assentos na Câmara, nas 
Assembleias Legislativas e nas 
Câmaras Municipais. A matéria 
está pronta para ser analisada 
na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ).

Também na CCJ tramita um 
projeto que defi ne percentual 

mínimo de 40% de mulheres 
como membros titulares dos 
conselhos de administração das 
empresas públicas, sociedades 
de economia mista e demais 
entidades controladas pela 
União. A proposta, de autoria da 
senadora Maria do Carmo Alves 
(DEM-SE), estabelece regras de 

transição até o ano de 2022. O 
projeto tem parecer favorável 
da relatora Vanessa Grazziotin, 
que faculta às empresas o pre-
enchimento gradual dos cargos 
desde que respeitados os limites 
mínimos de 10%, até 2018; 20%, 
até  2020; e 30% até o ano de 
2022 (Ag.Senado).

Senado aprova união estável 
entre pessoas do mesmo sexo

no qual declarem que não têm 
impedimentos para casar e in-
diquem o regime de bens que 
passam a adotar, dispensada a 
celebração”. A conversão em 
casamento da união estável 
entre pessoas do mesmo sexo 
já é autorizada por juízes. No 
entanto, há casos de recusa, 
fundamentada na inexistência 
de previsão legal expressa. 
O projeto busca eliminar as 
dificuldades nesses casos e 
conferir segurança jurídica à 
matéria.

No relatório, Requião lembra 
decisão de 2011 do STF, reco-

nhecendo o direito à forma-
lização da união entre casais 
homossexuais. No entanto, 
ele diz ser responsabilidade 
do Legislativo adequar a lei 
em vigor ao entendimento 
consagrado pelo Supremo, 
“contribuindo, assim, para o 
aumento da segurança jurí-
dica e, em última análise, a 
disseminação da pacifi cação 
social”. O projeto aguardava 
decisão do Senado desde 
2012, quando recebeu emen-
das da Comissão de Direitos 
Humanos, que foram mantidas 
por Requião (Ag.Senado).

Manejo do amianto pode se 
tornar proibido no país

Saúde no Trabalho, para quem 
“a despeito da riqueza de evidên-
cias sobre os riscos da exposi-
ção ao amianto, a questão tem 
sido tratada no Brasil com uma 
miopia leviana e criminosa, mar-
cada pela negligência do poder 
público. A defesa do signifi cado 
econômico do mineral, privilégio 
de poucas empresas, é o que 
prevalece. O sofi sma do “uso 
seguro” e do “uso controlado” 
consegue se sobrepor à saúde 
pública”.

Paim argumenta que as pes-

soas mais afetadas à exposição 
ao amianto são os trabalhadores 
envolvidos nas diversas ativida-
des com ele relacionadas, desde 
a extração até o uso dos pro-
dutos que o contenham como 
matéria-prima. “Mas as vítimas 
do amianto não são apenas os 
trabalhadores; seus familiares 
e os moradores de lugares pró-
ximos aos locais de extração 
ou industrialização, além dos 
usuários, também estão sujeitos 
a diversas doenças”, afi rma o 
parlamentar (Ag.Senado).

Câmara aprova 
fi scalização rigorosa 
para casas noturnas

que caberá à prefeitura treinar 
pessoas capazes de realizar ta-
refas relacionadas ao combate 
de incêndios.

Uma das mudanças é o fi m da 
exigência de seguros de respon-
sabilidade civil e de acidentes 
pessoais para os clientes. O se-
guro era condição para emissão 
do alvará de funcionamento. 
O processo de aprovação de 
uma construção, instalação ou 
reforma deverá observar ainda 
a legislação estadual sobre o 
tema, as condições de acesso 
exigidas para operações de 
socorro e retirada de vítimas; 
e a prioridade para uso de 
sistemas preventivos automá-
ticos de combate a incêndio. A 
matéria será enviada à sanção 
presidencial (Ag.Câmara).
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Alckmin: conversa 
‘nada de especial’

São Paulo - Um dia depois de ir 
a Brasília para a posse dos minis-
tros Aloysio Nunes, das Relações 
Exteriores, e Osmar Serraglio, da 
Justiça, e ser recebido separada-
mente pelo presidente Michel 
Temer, o governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, tentou 
minimizar o encontro e evitou dar 
detalhes da conversa, dizendo 
que “não teve nada de mais”.

Alckmin contou que, como 
chegou adiantado para a ce-
rimônia, foi convidado por 
Temer para um “cafezinho” e 
depois encontrou com Aécio no 
evento. “Foi uma ótima conver-
sa, não tinha pauta específi ca, 
mais sobre a posse dos minis-
tros mesmo”, disse Alckmin. 
Ao ser perguntado sobre suas 
declarações de que poderia ser 
candidato a presidente e o apoio 
manifestado pelo prefeito de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
Alckmin repetiu que a discus-
são fi ca para 2018 (AE). 

Companhia Mascote de Empreendimentos
CNPJ/MF. nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Convocação - AGOE a Ser Realizada em 20/04/17

Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Mascote de Empreendimentos a se reunirem em assembléia 
geral ordinária, no dia 20/04/17, às 09hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembléia Ordinária: 1. Relatório da administração, balanço e 
contas do exercício social findo em 31/12/16; 2. Eleição da Diretoria para o triênio 2017/2020; 3. Fixação dos honorários da 
Diretoria; Em Assembléia Extraordinária: 1. Consolidação do Estatuto Social; e, 2. Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 08/03/17. Assinatura: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente. (09, 10 11/03/2017)
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Afinal, o que vem a ser 

inteligência emocional? 

“Inteligência Emocional 
é um conceito relacio-
nado com a chamada 

inteligência social, presente 
na psicologia, que descreve 
a capacidade de reconhecer 
e avaliar os seus próprios 
sentimentos e os dos outros, 
assim como a capacidade de 
saber lidar com eles”. (Daniel 
Goleman, Inteligência Emocio-
nal, 1995).

Mas na prática como funcio-
na? A inteligência emocional 
é a habilidade de gerenciar as 
próprias emoções de maneira 
eficaz para atenuar o nível 
de estresse, comunicar-se 
de forma adequada, ser mais 
compreensivo, saber ouvir os 
outros, ter maior envolvimen-
to com os problemas alheios, 
resolver desafios e conflitos. 
Partindo destas inferências, 
se sua inteligência emocional 
está elevada, significa que você 
identifica e compreende o seu 
próprio estado emocional e o 
dos outros. 

Você pode utilizá-la para 
estabelecer relações interpes-
soais, a fim de fortalecer esses 
relacionamentos e obter, em 
consequência, maior êxito no 
trabalho e uma vida pessoal 
mais prazerosa. É também 
uma ferramenta psicológica 
poderosa que tem sido bas-
tante usada, porém, a má 
interpretação e o domínio equi-
vocado dos sentimentos são 
problemas que praticamente 
atingem a maioria das pessoas, 
estimulando pressuposições 
desfavoráveis. 

Principalmente em época 
de crises, como ocorre no 
momento, é importante no 
mundo corporativo o uso de 
tal ferramenta, para melhorar 
a nossa interpretação sobre 
nossas convicções e sobre 
as emoções dos outros, para 
um trabalho coeso, empático 
e agradável, portanto, mais 
produtivo.

Encontramos algumas téc-
nicas para desenvolver essa 
capacidade, inclusive, cursos 
específicos sobre o tema, 
como também vasta litera-
tura sobre o assunto, o que 
viabiliza aos profissionais 
que buscam um diferencial 
que possa pesar na balança 
de suas habilidades. Nos dias 
atuais pode fazer a diferença 
no desempenho profissional 
ou até ser o diferencial numa 
seleção para um novo contra-
to de trabalho.

Se você se depara com 
fatos, como os três que men-
cionaremos a seguir, é sinal de 
que você precisa desenvolver 
essa capacidade: 1) você 
almoçou com um colega de 
serviço e não entendeu o mau 
humor apresentado por ele 
durante o almoço; 2) você fica 
confuso com os altos e baixos 
emocionais do seu local de 
trabalho; 3) você não sabe 
porque a última conversa 
com seu gestor o deixou tão 
chateado.

Conforme já mencionado, 
a má interpretação dos pró-
prios sentimentos e os dos 
outros é uma prática corri-
queira, pois segundo o estu-
do feito por Travis Bradberry 

e Jean Greaves, autores do 
livro “Emotional Intelligence 
2.0”, somente 36% das pes-
soas conseguem identificar 
suas próprias emoções. A 
pesquisa foi feita com mais de 
500 mil pessoas ao longo de 
uma década, demonstrando 
que essa competência, além 
de rara, é muito valiosa. O 
chamado CE (Coeficiente 
Emocional) está ligado a 58% 
do sucesso profissional das 
carreiras.

Algumas habilidades que 
podem ser treinadas para 
trabalhar a Inteligência Emo-
cional, são: autocompreensão; 
autodomínio; sociabilidade; e, 
entrosamento.

. Autocompreensão: reco-
nheça suas próprias emoções, 
identificando-as e entendendo 
o porquê fica nervoso ou alegre 
com alguns fatos. Descubra 
seus pontos fracos e os fortes 
e, tenha autoconfiança.

Autodomínio: seja capaz 
de dominar os seus senti-
mentos e comportamentos 
impulsivos, controlando 
suas emoções de forma 
saudável. Dê um tempo 
antes de agir com uma rea-
ção emocional bombástica. 
Deixe para o dia seguinte 
uma resolução para evitar 
desgastes desnecessários. 
Nada como um dia após o 
outro, depois de um sono 
reconfortante.
Sociabilidade: habitue-
se a chamar as pessoas 
pelo nome. Esse simples 
detalhe “desarma” o outro; 
você cria um vínculo, o que 
facilitará o seu acesso às 
emoções alheias. Procure 
não se distrair quando 
está interagindo social-
mente, fixe sua atenção 
na outra pessoa. Observe 
as pessoas mesmo quando 
não estiver participando 
de alguma cena. Estude 
o modo como falam, riem 
e se interagem, você des-
cobrirá dicas importan-
tes. Entenda as emoções 
das outras pessoas e, se 
sentirá mais confortável 
socialmente e reconhecerá 
melhor um grupo ou uma 
organização.
Entrosamento: demons-
tre zelo e curiosidade em 
conhecer as pessoas, seja 
interessado por elas. Ma-
nifestando interesse, você 
cresce perante os outros. 
Procure sempre explicar 
suas decisões, não apenas 
tome-as, explique-as com 
detalhes e clareza. Pedir 
desculpas é positivo, me-
lhor você dizer, desculpe-
me fiz algo que prejudicou 
você do que você fez algo 
que me afetou, traga para 
si o motivo do “bate-
boca“.

Pratique, aperfeiçoe e exerça 
as habilidades da “Inteligência 
Emocional”. Convido-os a usar 
as técnicas apresentadas. Vale 
lembrar que fazer algo siste-
maticamente por mais de duas 
semanas, um hábito é criado. 
Seja persistente!

(*) - Engenheiro Metalurgista pela 
Universidade Mackenzie, Mestre em 

Alumínio pela Escola Politécnica, 
Economista pela FGV, Master em 

Business Administration pela Los 
Angeles University e CEO 

da Thomas Case & Associados 
(www.thomascase.com.br).

Inteligência Emocional: 
técnicas para o seu 
desenvolvimento

Norberto Chadad (*)
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AGROPECUÁRIA SANTA MARIA  DO GUATAPORANGA S.A. 
- CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Con-
vocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser 
realizada em 18.04.17 - Ficam convocados os senhores acio-
nistas da Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A. a 
se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 18 de abril de 
2017, às 09:00hs, na sede social na avenida Paulista, 352, 12º 
andar, sala 121, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia:- Em Assembleia Ordinária: 1.- Relatório 
da administração, balanço e contas do exercício social findo em 
31.12.16; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2017/2020; 3.- 
Fixação dos honorários da Diretoria; Em Assembleia Extraordi-
nária: 1.- Consolidação do Estatuto Social; e, 2.- Outros assun-
tos de interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na 
sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere 
o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 06 de março de 
2017. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Companhia Eletroquimica Jaraguá
CNPJ 61.215.364/0001-83

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Eletroquimica Jaraguá a 
se reunirem na sede da empresa, na Praça Dom José Gaspar, nº 134 - conjunto 162 - 
Centro, em São Paulo, no dia 20 de março de 2017 às 10h00. em Assembleia Geral 
Extraordinária, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Eleição da Diretoria; 
2) Outras questões de interesse da sociedade.

São Paulo, 07 de março de 2017
Mihail da Cunha Rego Pertsew - Diretor Presidente

SexSexSexSexSex, , , , , 1010101010/mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 1111111111hhhhh
Equipamento de Telepresença

Telepresence Cisco
Modelo CTS3010

Qua, 15/mar/17 - 09hQua, 15/mar/17 - 09hQua, 15/mar/17 - 09hQua, 15/mar/17 - 09hQua, 15/mar/17 - 09h
Móveis, Informática e Enfeites

Vasos, Poltronas,
 Enfeites, Etc

TTTTTererererer, ,  ,  ,  ,  2121212121/mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Utensílios e Eletros

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras, Cama/
Mesa/Banho, Colchões, Etc

SegSegSegSegSeg, , ,  ,  ,  2020202020/mar/17 - 09h/mar/17 - 09h/mar/17 - 09h/mar/17 - 09h/mar/17 - 09h
Móveis, Eletros e Informática

Purificador de Água,
Monitores, Celulares,
Refrigeradores, Etc

SegSegSegSegSeg, , , , , 2020202020/mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 1616161616hhhhh
Celulares

Celulares Samsung e
Capinhas de Celulares

QuiQuiQuiQuiQui, , ,  ,  ,  2323232323/mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 1212121212hhhhh
Mat. e Equiptos. de Construção

Guincho, Elevadores,
Pastilhas, Azulejos, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, , ,  ,  ,  2323232323/mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 1313131313hhhhh
Máquinas de Costura

Máquinas de Costura
Botão Vertical, Emendar
Elásticos, Filigrana, Etc

QuQuQuQuQuiiiii,,,,, 16 16 16 16 16/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 122222hhhhhQuaQuaQuaQuaQua, , , , , 2222222222/mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 1212121212hhhhh
Industrial

Torniquete Duplo e
Compact Bruson, Etc

Qua, 22/mar/17 - 12h30Qua, 22/mar/17 - 12h30Qua, 22/mar/17 - 12h30Qua, 22/mar/17 - 12h30Qua, 22/mar/17 - 12h30
Pisos

Pisos Vinílicos - Modelo
Flex Design

Comissão do
 Leiloeiro

O arrematante pagará
ao leiloeiro 5% sobre o
valor  da arrematação.

5ª Vara Cível – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1025476-32.2014.8.26.0002/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a PEDRO LUCAS JUNIOR, CPF. 310.221.238-74 e RG. 34.479.534-2, que nos autos da ação 
de Imissão de Posse, ora em fase de Cumprimento de Sentença, requerida por ABNER SOARES 
GUIMARÃES NETTO e OUTRO, foi DETERMINADO a sua INTIMAÇÃO por EDITAL para que efetue 
o pagamento de R$ 34.123,23 (atualizado até 08/02/2017), no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, 
com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos Arts. 513 e 523 do NCPC, 
ficando também ADVERTIDO, para, em 15 dias, a fluir após o prazo para pagamento, ofereça 
impugnação, independentemente de nova intimação (Art. 525 do NCPC). Será o presente afixado 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2017. 

Cooperativa União de Serviços dos Taxistas
Autônomos de São Paulo - USETAXI

CNPJ nº 59.558.411/0001-40 - NIRE - 35400017856.
Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Nos termos do Estatuto Social e dos artigos 38 e 44 da Lei nº 5764 de 16 de dezembro
de 1971, convoca os seus sócios-cooperados em condições de votar, para comparece-
rem à Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 25 de março de 2017,
para melhor acomodação de seus cooperados, na rua Pirapitingui, nº 75, Liberdade,
CEP: 01508-020, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Em primeira convoca-
ção, às 07 horas, com 2/3 (dois terços) dos seus associados; em segunda convocação,
às 08 horas, com metade mais um dos seus associados e, em terceira convocação, às
09 horas, com o mínimo de 10 (dez) associados, para tratar da seguinte Ordem do Dia:
01) Prestação de contas dos órgãos de Administração, acompanhada do parecer do
Conselho Fiscal, Relatório de Gestão, Balanço Geral e Demonstração de sobras ou
perdas apuradas e sua destinação. 02) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, do
Conselho de Ética e do Conselho de Coordenadores. 03) Apresentação e deliberação
sobre o plano de atividades para o exercício de 2017. A forma das inscrições das
chapas para os cargos do Conselho Fiscal e a inscrições dos candidatos aos cargos
do Conselho de Ética e de Coordenadores seguirão o disposto no artigo 69 e seguintes
do Estatuto Social, e as inscrições das chapas e dos candidatos ocorrerão até o dia
20/03/2017, na sede da cooperativa, durante o horário comercial, das 09h às 18 h. O
número de sócios-cooperados para efeito de quorum é de 650 (seiscentos e cinquenta).

São Paulo, 09 de Março de 2017.
Eder Wilson Sousa da Luz - Presidente.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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TERCEIRIZAR MÃO DE OBRA
Empresa de construção civil pode contratar/terceirizar outra empresa 
com a mão de obra de pedreiro servente? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE NÃO BATE, POR ESQUECIMENTO OU POR 
DESLEIXO, O PONTO ELETRÔNICO NA ENTRADA OU NA SAÍDA 
PODERÁ SER DESCONTADO?

Informamos que se houve o efetivo trabalho não poderá ser feito o 
desconto, porém, poderá a empresa aplicar medidas disciplinares 
como advertência e suspensão.

NOVA CLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÕES
Empresa pretende contratar um ajudante geral. Como proceder 
com as novas mudanças da CBO? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECEBER PELAS FUNÇÕES EXERCIDAS
Funcionário pode ter dois registros no mesmo CNPJ, sendo um como 
professor e outro como coordenador, como proceder com o FGTS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM MAIS DE 65 ANOS, JÁ APOSENTADO PELO INSS, 
QUE CONTINUA TRABALHANDO, DEVE SER DESCONTADO O IRRF DO 
SALÁRIO RECEBIDO?

Sim, um funcionário com mais de 65 anos, já aposentado pelo INSS, 
que continua trabalhando, deve-se descontar o IRRF do salário recebido 
pelo empresa. Somente tem benefício dos valores que são recebidos 
de aposentadoria pelo INSS (ART. 39 XXXIV do RIR/99).

PAGAMENTO DO AVISO PRÉVIO
Funcionário foi demitido com aviso prévio trabalhado e data de saída na 
véspera de feriado, qual a data do pagamento? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Hotel Majestic S/A
CNPJ/MF 43.121.946/0001-19 - NIRE/JUCESP 35300033493

CONVOCAÇÃO
São convocados os Srs Acionistas a se reunirem em AGO e AGE, que se realizarão no dia 22/04/2017, 
às 10:30 hrs, na sede social, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: AGO: a) prestação 
de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas 
ao exercício social encerrado em 31/12/2016; b) destinação do lucro líquido do exercício findo e distri-
buição de dividendos; c) eleição dos membros da Diretoria e fixação das respectivas remunerações; 
d) assuntos gerais. AGE: a) exame e deliberações a respeito da proposta da Diretoria para elevação 
do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros acumulados; b) alteração parcial do 
estatuto, no tocante ao capital social. Encontram à disposição dos srs acionistas, na sede social, os 
documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2016. Águas de Lindóia, 07/03/2017. José Artur Bernardi - Diretor Presidente (09,10,11/03/17)

5ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003588-
35.2016.8.26.0008 A MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado 
de São Paulo, Dra. Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Danielle Constante Garcia Valente, CPF 363.007.718-81, que lhe foi proposta uma ação 
de Cumprimento de Sentença por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, tendo em vista a 
procedência da ação monitória nº 0023823- 62.2012.8.26.0008, que a condenou ao pagamento de R$ 
20.531,44 (atualizado até 27/06/2016). Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de 
multa de 10% (dez por cento) que serão agregados ao valor do débito principal, para todos os efeitos 
legais. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de dezembro de 2016. 

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

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

A aprovação das reformas 
“dará condições e segu-
rança para que o setor 

privado volte a acreditar no 
Brasil, a investir e gerar empre-
go”. Sobre a falta de consenso 
dos deputados em torno da 
reforma previdenciária, Maia 
evitou comentar a divergência 
entre os partidos. 

“Nós temos duas alternativas: 
ou nós fazemos uma reforma 
que não é dura, uma reforma 
que vá organizar o sistema 
previdenciário pro futuro, 
ou nós chegaremos em um 
determinado momento, se a 
reforma não for feita, em que 
nós teremos que fazer o que 
Portugal fez”.

Maia explicou que Portugal, 
para driblar a forte crise eco-
nômica, cortou os salários e a 
aposentadoria de servidores 
ativos e aumentou os impostos 

Presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia participa de 

reunião com parlamentares.

A invenção da pílula anticoncepcional mudou a vida da mulher ao 
garantir o direito de escolher quando gostaria de engravidar, além 
de reduzir os incômodos da menstruação. Mas, o medicamento tem 
função ainda mais importante: a prevenção da endometriose. 

A doença é causada quando há a inflamação de células endome-
triais ou do endométrio (parede interna do útero) que descama 
ao final de um ciclo menstrual e que atingem principalmente 
mulheres na idade reprodutiva, que geralmente têm fluxo in-
tenso e doloroso. “Apesar de ser uma doença benigna, ela pode 
ter comportamento maligno, causando cólicas incapacitantes, 
infertilidade e até afetar órgãos vizinhos, como intestino ou be-
xiga, sendo necessário o procedimento cirúrgico em casos mais 
graves”, afirma a ginecologista do Complexo Hospitalar Edmundo 
Vasconcelos, Maria Luisa Mendes Nazar.

O anticoncepcional torna-se um grande aliado na prevenção 
da endometriose, pois bloqueia o endométrio e inibe a formação 
da aromatase (enzima que estimula a formação de hormônios e, 
por consequência, interrompe a fabricação de estrogênios no 
ovário e no útero, produzidos pelo corpo da mulher), diminuin-
do o aparecimento da patologia e controlando sintomas, como 

Rodrigo Maia diz que missão 
do Congresso é priorizar as 

reformas propostas pelo governo
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou ontem (8) que a principal missão do Congresso hoje é 
priorizar as reformas propostas pelo governo
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forma de implementação. O 
líder da minoria na Câmara, 
deputado José Guimarães 
(PT-CE), afirmou que entre 
os partidos da oposição ficou 
acordado que a proposta não 
deve ser votada sem debate e 
sem passar por todas as etapas 
previstas no regimento. “Não 
haverá atropelo. Nós vamos 
seguir rigorosamente o regi-
mento na tramitação dessas 
matérias”. 

Os oposicionistas querem 
ainda que a Casa retome a 
discussão de outros projetos 
e não fique focada apenas 
nas reformas trabalhista e 
previdenciária. “É fundamen-
tal votar a reforma política, 
sobretudo o sistema eleitoral 
e o financiamento de campa-
nha, até no mais tardar maio”, 
defendeu (ABr).

do setor privado. “A reforma 
proposta pelo governo [brasilei-
ro] não corta salário de servidor, 
não corta aposentadoria e não 
aumenta impostos pra socieda-
de”, defendeu. 

Segundo o líder do PSD, 
Marcos Montes (PSD-MG), 
a necessidade da reforma 
previdenciária é clara para 
os deputados, mas ainda 
há muitas divergências em 

Anticoncepcional é aliado 
na prevenção da endometriose

hemorragias e dores pélvicas. 
“As mulheres do mundo moderno optam por adiar, cada vez 

mais, a gravidez ou por ter menos filhos e, por consequência, 
menstruam mais vezes ao longo da vida, deixando-as vulneráveis 
à endometriose. Em casos da doença, podemos indicar o uso 
contínuo de anticoncepcionais ou outros tratamentos medica-
mentosos ou até cirúrgicos, mas cada caso deve ser acompanhado 
por um ginecologista, que define qual o melhor tratamento para 
cada paciente”, ressalta a médica. 

E, assim como em todas as doenças, o diagnóstico precoce é 
sempre necessário. “É preciso ouvir a queixa clínica da paciente 
com atenção para cólicas muito fortes, que não melhoram com 
analgésicos e que impedem a mulher de fazer atividades do dia 
a dia”, explica Maria Luisa. 

Também devem ser realizados exames que ajudam no diag-
nóstico, como a ultrassonografia, exame de sangue CA125 e 
ressonância nuclear magnética da pelve. “Mesmo com a realiza-
ção de todos esses exames, o resultado só pode ser conclusivo 
após realização da biópsia e do anátomo patológico, que avalia 
macro e microscopicamente os tecidos e as células da paciente”, 
conclui a ginecologista. 

Fonte: (www.hpev.com.br).
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O documento Rumo a um futuro melhor para 
mulheres e trabalho: vozes de mulheres e 
homens fornece um relato inédito sobre 

atitudes e percepções globais sobre o tema das 
mulheres no mundo do trabalho. A pesquisa ouviu 
quase 149 mil pessoas em 142 países e territórios, 
incluindo o Brasil, e representa mais de 99% da 
população adulta global.

Os resultados mostram que mulheres em todo o 
mundo preferem ter trabalhos remunerados (29%) 
ou estar em situações em que poderiam trabalhar e 
também cuidar de suas famílias (41%). De acordo 
com o relatório, apenas 27% das mulheres no mun-
do querem ficar em casa, exercendo um trabalho 
não remunerado.

Ainda segundo a pesquisa, o índice de 70% de 
mulheres no mundo que gostariam de ter trabalhos 
remunerados inclui a maioria das mulheres que 
não está no mercado de trabalho. Os dados valem 
para quase todas as regiões do planeta, incluindo 
aquelas onde a participação das mulheres na força 
de trabalho é tradicionalmente baixa, como Estados 
e territórios árabes.

Opiniões convergem
O relatório aponta que 28% dos homens gostaria 

que as mulheres de suas famílias tivessem trabalhos 
remunerados, enquanto 29% gostariam que elas 
ficassem apenas em casa e 38% prefeririam que 
elas pudessem fazer as duas coisas.

Mulheres que trabalham em tempo integral para 
um empregador (mais de 30 horas por semana) 
são mais inclinadas a preferir situações nas quais 
pudessem equilibrar o trabalho e as obrigações 
da família e da casa. Mulheres e homens com ní-
veis mais elevados de educação também são mais 
propensos a preferir que as mulheres tenham 
trabalhos remunerados e cuidem de suas casas 
e famílias.

Maioria das mulheres no Brasil e no 
mundo prefere trabalhar a fi car em casa

Relatório divulgado ontem (8) pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pela empresa de pesquisa de 
opinião Gallup indica que 70% das mulheres e 66% dos homens no mundo entendem que as mulheres devem ter 
trabalhos remunerados. No Brasil, o índice é de 72% das mulheres e 66% dos homens

Os dados revelam ainda que mulheres entre 15 e 29 anos são mais propensas do que as mulheres
mais velhas a mencionar tratamento injusto, abuso ou assédio no trabalho.

“Esta pesquisa mostra claramente que a maioria 
das mulheres e dos homens em todo o mundo prefere 
que as mulheres tenham trabalhos remunerados. 
Políticas de apoio às famílias, que permitam que 
as mulheres permaneçam e progridam no trabalho 
remunerado e incentivem os homens a assumir a 
sua parte justa do trabalho de cuidados da família 
e da casa, são cruciais para alcançar a igualdade 
de gênero no trabalho”, disse o diretor-geral da 
OIT, Guy Ryder.

Além de investigar as 
preferências das pessoas 
sobre mulheres e traba-
lho, a pesquisa revelou 
que as mulheres são 
mais propensas do que 
os homens a considerar 
trabalhos remunerados 
perfeitamente aceitá-
veis (83%), enquanto 
os homens ficam um 
pouco atrás (77%). Os 
números são mais altos 
no Brasil, com 96% das 
mulheres e 94% dos 
homens considerando 
o trabalho remunerado 
perfeitamente aceitável 
para as mulheres de suas 
famílias.

Equilíbrio trabalho-família
Conciliar o trabalho com o cuidado das famílias, 

no entanto, representa um desafio significativo 
para as mulheres que trabalham em todo o mun-
do. Tanto homens quanto mulheres da maioria 
dos países e territórios pesquisados mencionam 
o equilíbrio entre trabalho e família como um dos 
maiores problemas enfrentados pelas mulheres que 
têm trabalhos remunerados.

Outras questões como tratamento injusto, abuso, 
assédio no local de trabalho, falta de trabalhos 
bem remunerados e desigualdade salarial também 
aparecem entre os principais problemas citados em 
várias regiões do mundo.

Os dados também revelam que mulheres entre 
15 e 29 anos são mais propensas do que as mulhe-
res mais velhas a mencionar tratamento injusto, 
abuso ou assédio no trabalho. Já as mulheres en-
tre 30 e 44 anos são mais propensas do que as de 
outras faixas etárias a mencionar a falta de acesso 
a cuidados para seus filhos e famílias. À medida 
que as mulheres envelhecem, elas se tornam mais 
propensas a mencionar os salários desiguais em 
relação aos homens.

Renda e emprego

Em todo o mundo, a maioria das mulheres que 
trabalha diz que o que ganha é uma fonte signifi-
cativa (30%) ou a principal fonte (26%) de renda 
da família. Os homens ainda são mais propensos 
que as mulheres a se declararem como principais 
provedores: 48% dos homens que trabalham dizem 
que seus rendimentos são a principal fonte de renda 
de sua família.

No entanto, entre mulheres e homens que tra-
balham e têm níveis mais elevados de educação, a 
diferença em relação à contribuição para a renda 
familiar é menor.

O relatório revela que, se uma mulher tem edu-
cação e experiência semelhantes à de um homem, 
mulheres e homens são mais propensos a dizer 
que ela tem a mesma oportunidade de encontrar 
um bom trabalho na cidade ou área onde vive. 
Em todo o mundo, 25% das mulheres e 29% dos 
homens afirmam que as mulheres têm melhores 
oportunidades de encontrar bons trabalhos.

No Brasil, 35% das pessoas entrevistadas acham 
que as mulheres com experiências e qualificações 
educacionais semelhantes às dos homens têm a 
mesma oportunidade de encontrar um bom traba-
lho. Apesar disso, a proporção de brasileiros que 
acredita que as mulheres têm oportunidades piores 
em relação aos homens é maior (32%) do que a 
proporção de brasileiros que enxerga oportunidades 
melhores para as mulheres (29%) (ABr).
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Internet das Coisas 
e a comunicação 

corporativa

O termo Internet das 

Coisas (IoT, na sigla em 

inglês) foi usado pela 

primeira vez em 1999 

e, quase duas décadas 

depois de diversas 

discussões conceituais, 

está emergindo com os 

mercados relacionados 

a tecnologias da 

informação e das 

telecomunicações

Essa iniciativa promete 
mudar a forma de fazer-
mos as coisas por meio 

de uma recompilação da in-
formação em tempo real, além 
de melhorar as oportunidades 
de aprendizagem, segundo 
estudo realizado pela União In-
ternacional das Comunicações 
(UIT), pertencente à Organiza-
ção das Nações Unidas.

A pergunta a se fazer diante 
deste cenário, no entanto, 
é se o mercado corporativo 
está pronto para isso. Nesse 
mercado, comunicações e 
colaboração formam o objetivo 
fi nal e é isso o que as empresas 
provedoras de soluções de 
comunicações têm trabalhado 
já há alguns anos. A adoção 
da computação em nuvem, 
por exemplo, se espalha por 
meio de redes públicas e 
privadas, em um esforço para 
obter o benefício máximo de 
recursos compartilhados como 
servidores, armazenamento ou 
redes utilizadas por diferentes 
usuários dinamicamente, da 
mesma forma que o surgimento 
de grandes data centers.

Vejamos então o que está à 
frente da IoT e quais são as 
perspectivas para as empre-
sas. Já em 2005, a UIT, defi nia 
a Internet das Coisas como 
a função do nosso mundo 
hiperconectado que engloba 
um conjunto de avanços tec-
nológicos em diferentes áreas 
– especifi camente conectivi-
dade sem fi o, nanotecnologia, 
identifi cação por radiofrequ-
ência (RFID) e tecnologias 
de sensores inteligentes. Os 
avanços destas tecnologias, 
quando combinadas, podem 
ajudar a concretizar a Internet 
automatizada, baseada em 
dispositivos conectados que 
se comunicam regular e rela-
tivamente sem esforço.

Governos, empresas e con-
sumidores estão usando a IoT 
e o Big Data atualmente para 
introduzir novos modelos de 
negócios, melhorar a prestação 
de serviços, aumentar a efi ci-
ência na produção e melhorar 
o bem estar da população. De 
forma semelhante a muitas 
tecnologias, vendedores, exe-
cutivos, operadoras, políticos 
e reguladores têm como obje-
tivo maximizar os benefícios 
da implantação e reduzir ao 
mínimo os riscos potenciais à 
segurança e à privacidade.

Assim, podemos simplifi car 
o termo Internet das Coisas 
como um conjunto de tecno-
logias relacionadas (além das 
mencionadas como a conver-
gência, serviços em nuvem, 
análise de dados e proliferação 
de sensores) que podem ser 
usadas em conjunto para obter 
como resultado:

1. Maior monitoramento de 
pessoas, máquinas e dispo-
sitivos

2. Mudança de paradigma nas 
comunicações de homem-a-
homem, máquina-a-máquina; 
algo como tudo-a-tudo

3. Percepção maior e mais 
rápida acerca do estado, da 
função, do meio ambiente e 
de tudo à nossa volta

A explosão da Internet das 
Coisas está levando a um 
aumento exponencial nos 
requisitos da infraestrutura 
física para suportar uma quan-
tidade de máquinas virtuais 
que aumenta rapidamente e 
funcionam dinamicamente. 
A demanda, por vezes, exige 
isolamento, segmentação, se-
gurança e compartilhamento, 
tanto nas empresas quanto 
nos governos e entidades. As 
operações em cloud utilizam 
os data centers virtualizados, 
proporcionando uma perfeita 
mobilidade da carga de tra-
balho como fator-chave para 
garantir a continuidade dos 
negócios e melhor experiência 
do usuário na busca por grande 
quantidade de informação, 
em uma ampla variedade de 
dispositivos e aplicações.

A consultoria especializada 
em TIC Gartner havia previsto 
6,4 milhões de “coisas” conec-
tadas em uso no mundo todo 
em 2016. No entanto, em me-
ados de 2015 estimava-se que 
15,7 milhões de dispositivos 
estavam conectados à Internet 
– incluindo telefones celulares, 
parquímetros, termostatos, 
monitores cardíacos, pneus, 
estradas, carros, supermer-
cados e muitos outros tipos 
de objetos.

Estimativas de mercado 
incluem:
 • 25 bilhões de dispositi-

vos conectados em 2020 
(UIT);

 • 24 bilhões de dispositi-
vos conectados em 2020 
(GSMA e Machina Rese-
arch);

 • 26 bilhões de dispositivos 
implantados na Internet 
das Coisas até 2020, um 
aumento de trinta vezes 
desde 2009 (Gartner);

 • ABI Research estima que 
haverá mais de 40,9 bi-
lhões em 2020.

 • De acordo com a Deloitte, o 
mercado de hardware para 
a Internet das Coisas tinha 
um valor de cerca de US$ 
10 bilhões e o de serviços, 
aproximadamente US$ 70 
bilhões, somente em 2015.

 • ABI Research sugere que 
a demanda por hardware 
e conectividade de IoT 
cresce a uma taxa anual 
entre 10% e 20%, enquan-
to as aplicações, análises 
e serviços crescem entre 
40% e 50% anualmente.

 • Gartner estima que os 
provedores de produtos e 
serviços de IoT poderiam 
gerar receitas superiores a 
US$ 300 bilhões até 2020.

 • Previsões da IDC assinalam 
que o mercado mundial de 
soluções para IoT crescerá 
de US$ 1,9 trilhão em 2013 
para US$ 7,1 trilhões em 
2020.

 
Em resposta a essas necessi-

dades, organismos de norma-
tização defi niram diferentes 
soluções ou alternativas para 
lidar com grandes números 
de usuários com diferentes 
dispositivos, aplicações e 
fl uxo de informações e dados 
coletados. Um exemplo é a 
tecnologia Intelligent Fabric 
(IFAB), uma arquitetura de 
infraestrutura que automa-
tiza e simplifi ca o design, a 
implantação e a manutenção 
de redes elásticas baseadas 
em padrões. IFAB proporcio-
na visibilidade e controle das 
redes sobrepostas, o que é um 
benefício, já que a maioria dos 
data centers atuais têm cargas 
de trabalho mistas.

(*) É diretor de desenvolvimento de 
negócios da divisão de redes de 

Alcatel-Lucent Enterprise.

David Rodriguez (*)

TI
  

News@
Livro sobre User Control 

@User Control é um recurso oferecido pela ferramenta GeneXus 
- ambiente de desenvolvimento de software multiplataforma 

baseado em conhecimento e focado em modelos que permite criar 
sistemas – para ampliar a capacidade de controlar a interface Web. 
Para explicar melhor como funciona esse processo, Douglas Oliveira, 
o instrutor GeneXus com experiência em palestras e cursos sobre a 
construção de sistemas com essa ferramenta, decidiu publicar o livro 
“User Control, Desenvolvendo Controles com GeneXus”. A obra aborda 
todas as características do tema e já está a venda no Amazon (https://

www.amazon.com.br/User-Control-Desenvolvendo-controles-GeneXus-
ebook/dp/B01LZT1NX7).

Webtech gratuito sobre Estratégia de dados

@No próximo dia 22 de março às 14h, a Hitachi Data Systems oferece 
o Webtech gratuito “Estratégia de Dados – Novas Formas de Au-

mentar Receitas”. O webinar será apresentado pelo diretor de Inovação 
Social e Analytics da HDS, Redson Silva (https://www.brighttalk.com/
webcast/14377/246671?utm_source=Hitachi+Data+Systems+%28Portug
u%C3%AAs%29&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=246671). 

Apesar das incertezas e 
recentes mudanças políticas 
e econômicas em países como 
Brasil e Argentina, o merca-
do de comércio eletrônico 
em 2016 em toda a América 
Latina apresentou resultados 
positivos. Uma recente pes-
quisa realizada pela Forrester 
apontou que o mercado deve 
movimentar US$ 30,9 bilhões 
até 2020 nos três principais 
players que são Brasil, Argen-
tina e México. Atualmente, o 
Brasil segue como líder neste 
mercado na região, ocupando 
também uma larga fatia no 
mercado global. Segundo dados de uma pesquisa encomendada 
pela Remarkty, o mercado brasileiro de software e serviços ocu-
pa hoje a 10ª posição no ranking internacional. Outro país que 
apresentou um crescimento signifi cativo é o México, que com 
a contínua expansão, poderá ser tão grande quanto o Brasil.

Mesmo com diferentes taxas de expansão, se constata um fator 
em comum. Cada vez mais, empresas do comércio eletrônico 
estão se aproximando da ideia de localizar suas operações em 
mercados emergentes como estes. O grande potencial dessa 
região é nítido, mas alguns desafi os precisam ser endereçados. 
Os principais fi cam por conta de se entender e indicar qual será 
a evolução das preferências dos seus clientes, comportamento 
que tem mudado muito ao longo dos últimos anos.

Outro ponto marcante deste mercado fi ca por conta do grande 
crescimento em ofertas de soluções de fi nanciamento ao con-
sumidor. Segundo dados do último relatório de pagamentos da 
Worldpay divulgado em 2016, na América Latina, o parcelamento 
de compras segue como a tendência de pagamento mais comum 
utilizada pelos consumidores, com 53% da preferência. A uti-

lização de cartões de débito 
representa 12%, seguido das 
e-wallets, com 11%.

Além dos meios mais tradi-
cionais de pagamentos, o mer-
cado tem apostado em novos 
métodos como a utilização 
de cartões pré-pagos, muito 
adotado pelos millenials que 
apesar de ganharem menos 
do que as gerações anteriores, 
conseguem economizar e se 
planejarem mais na hora de 
efetuar suas compras com esta 
modalidade.

Outros desafi os que estão 
diretamente ligados a estes 

consumidores, como por exemplo, lidar com órgãos reguladores, 
compreender as leis de defesa do consumidor, encarar desafi os 
logísticos, entender os canais de apoio ao cliente alternativo 
- ferramentas de mensagem instantânea e várias outras parti-
cularidades - são questões que os comerciantes precisam ter 
em mente antes de entrar em novas regiões. Desta maneira, 
será possível minimizar futuros contratempos e atingir metas 
previamente estipuladas.

Sempre é importante ressaltar que tudo isso vem ocorrendo 
em um ambiente econômico fl utuante e com moedas voláteis, 
o que signifi ca que estamos lidando com uma região complexa. 
Porém, aqueles que souberem aproveitar as oportunidades 
poderão colher bons frutos futuramente. A região está expan-
dindo tão rápido que os comerciantes bem sucedidos crescem 
organicamente, pelo menos 20%, a cada ano. Caberá ao empre-
sário bem preparado atingir, além deste percentual, sua própria 
meta, sempre proporcionando aos clientes e consumidores uma 
experiên¬cia prática, única e inesquecível. 

(Fonte: Juan D’Antiochia)

O crescimento e os desafi os do e-
commerce na América Latina

Manmohan Gupta (*)

Os clientes esperam que as marcas proporcionem uma 
experiência digital do tipo ominichannel, com foco prio-
ritário na mobilidade. Eles se adaptam a novos canais e 

tecnologias em um ritmo avassalador. As organizações que não 
quiserem fi car para trás devem adaptar-se ainda mais rapidamente 
a essas mudanças.

Somente 22% das organizações estão comprometidas com 
iniciativas de transformação digital. De acordo com dados do 
IDC, essa porcentagem mais do que dobrará e atingirá 50% em 
2020. A sorte está lançada: a transformação digital é o futuro, e 
o momento de seguir essa tendência é agora.

As marcas líderes de hoje se antecipam e atendem às necessi-
dades de seus clientes. A experiência proporcionada a eles é o 
elemento fundamental - quanto mais pontos de contato oferecidos, 
mais personalizadas serão as interações com os clientes, mais 
valor será agregado a tais relações e maiores serão as chances 
de sucesso. 

Dados fornecem o conhecimento necessário para produzir e 
proporcionar as experiências pessoais desejadas pelos clientes. O 
sucesso das estratégias de interação com clientes depende muito 
do tipo de dados coletados e do processo usado para explorar ao 
máximo o valor desses dados.

Para adotar a transformação digital e acompanhar as expecta-
tivas dos clientes, é preciso aprimorar a maneira de identifi cação, 
localização e comunicação com eles.

Identifi car: quem é seu cliente?

Há muitos e diferentes fatores que infl uenciam o modo de ser 
dos clientes. Em vez de ser apenas um nome e um endereço, a 
identidade deles pode ser defi nida por interesses, comportamen-
tos, histórico de compras, desejos e necessidades futuras. 

Experiências personalizadas são possíveis quando as empre-
sas têm uma visão mais completa de cada cliente. Essa visão é 
adquirida ao acumular um conjunto mais complexo de dados 
provenientes de várias fontes. Detalhes únicos extraídos de redes 
sociais, históricos de compra, preferências e outras fontes podem 

Transformação digital: 
identifi car, localizar e comunicar
A atual geração de clientes está mais conectada do que nunca, tanto com marcas, quanto entre si. E é 
mais informada sobre o que quer, onde e como comprar

ajudar a identifi car perspectivas de grande valor e aprofundar as 
relações com os atuais clientes.

Localização: cada cliente em seu contexto

Dados contextualizados agregam relevância às informações 
sobre os clientes, podendo ser usados para incentivar interações 
mais signifi cativas. Eles abrangem tanto o contexto físico - onde 
está o cliente? Quando entrar em contato ou vice-versa? - Quanto 
o contexto digital - quando são mais ativos nas redes sociais?

As tecnologias digitais podem dar formas poderosas de in-
formações contextualizadas para enriquecer os atuais dados 
acumulados, por isso a localização inteligente é uma das formas 
mais poderosas de dados contextualizados para as empresas. Por 
exemplo, durante o período de trabalho, seu cliente pode estar no 
escritório diante do computador e com acesso ao correio eletrô-
nico. No fi nal do dia, pode estar em casa, longe do notebook, mas 
ainda conectado à Internet pelo telefone. Se tiver essa informação, 
você poderá alterar o momento, o local e o contexto de sua ação 
para torná-la mais relevante e útil para seu cliente.

Comunicação: dados em ação

Por fi m, todos esses dados são parte de sua estratégia de 
comunicação e lhe ajudarão a interagir com os clientes com a 
mensagem correta, no formato adequado e despertando interesse. 
O objetivo é substituir as mensagens tradicionais e genéricas por 
interações personalizadas, relevantes e prazerosas que gerem 
resultados de negócios positivos. 

Como um exemplo simples, pense em uma lanchonete que 
oferece cupons via dispositivos móveis para a bebida favorita de 
um cliente, apenas no momento em que ele passa pela frente da 
loja pela manhã. Esse tipo de comunicação altamente relevante 
e contextual é capaz de produzir clientes fi eis e felizes. Esse é 
apenas um ponto de interação - há oportunidades para deixar os 
clientes felizes em cada e-mail, página na Web ou contato pela 
central de atendimento.

O contexto tem a ver com como chegar ao ponto desejado, 
e as tecnologias digitais colocam ao seu alcance recursos para 
atingir essa meta.

(*) É diretor de estratégias de planejamento e marketing, Pitney Bowes Inc.
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A marcha
usada para

fazer
balizas

Continente
onde sur-
giu a civili-
zação maia

É usado em 
reportagens

sobre o
trânsito

A Cidade
dos

Exageros
(SP)

Sucesso
de Dorival
Caymmi

Peixe alon-
gado que

dá descar-
ga elétrica

Discípulo
que pre-
cisa ver

para crer

Flor-
símbolo da
bandeira

de Quebec

Vender
(itens de

valor)

Esporte de
Bruno

Rezende

(?) déco,
estilo do
Elevador
Lacerda

Hospeda-
ria, em
inglês

Local de
aplicação
do peeling

Medida 
trigono-
métrica

"Não (?)!",
resposta 

aborrecida

Lea (?): a
Rachel de
"Glee" (TV)

Átomo que
energiza

chapinha e
secadores

(?) pelos
ares:

explodir
(pop.)

Caboclo da
Umbanda

(Rel.)

Atende re-
clamações

Quente,
em inglês

"(?) tristes
tigres", tra-
va-língua

Bolsas

Gargalhar

Também,
em inglês

Item da
manicure

Prova
cabal

Ave aus-
traliana

Sigla dos
Correios

Dança de
origem cu-
bana que
se asse-
melha ao
merengue

Modo de
dizer

Categoria
premiada
no Estan-
darte de

Ouro

(?) das
Rocas:

reserva biológica da
Marinha (RN)

Reflexão
sonora

(?) John-
son, ator

Foi marcado pela cria-
ção de leis trabalhis-
tas e introdução do
voto feminino (BR)

Objetos im-
provisados
Educado;

cortês

(?) alto: é acionado
quando a via não tem
iluminação

pública

A (?):
correndo

Alimento que acompa-
nha o chá da tarde

Declaração do inter-
cambista sobre o pla-

nejamento de suas
despesas

Juro

Kelly Slater,
pelos títu-
los mundi-
ais de surfe

3/art — emu — hot — inn — íon — sac. 4/also — seno. 7/michele.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quinta, é o décimo segundo dia da lunação. O Sol em bom aspecto com Plutão dá força e um grande poder de 

regeneração. A Lua ainda em Leão em bom aspecto com Vênus facilita os contatos sociais e permite bons acordos 

sociais e profi ssionais. Marte ingressa em Touro à noite e a nossa ação deve ser direcionada para a realização. É 

hora de colocar as coisas em prática. O trabalho será árduo, mas constante. Momento de fi rmeza e de direcionar 

as nossas metas de forma concreta.
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O Sol na casa doze traz preocupa-
ções, insônias e aborrecimentos. 
Aproveite os últimos dias para a re-
fl exão e a meditação, fundamentais 
para as mudanças que virão depois. 
Bem cedo fazer algo diferente está 
altamente favorecido. É hora de 
colocar as coisas em prática. 75/275 
– Vermelho.

Uma fase de recolhimento e medi-
tação começa daqui dez dias depois 
que o Sol ingressar em Áries. Por isso 
resolva qualquer assunto pendente 
e não deixe nada para depois. Ainda 
poderá encontrar saídas para os pro-
blemas. O trabalho será árduo, mas 
constante. 47/547 – Cinza.

Desde o amanhecer facilidade para 
cumprir os deveres e maior senso 
de responsabilidade com os afazeres 
do dia. Mantenha a calma ou poderá 
afastar amigos e pessoas queridas 
por atitudes e palavras duras. 
Cuidado com Insônias e aborreci-
mentos familiares e profi ssionais.  
55/355 – Bege.

Evite brigas e rompimentos e tenha 
cautela com situações de risco. Pro-
cure ampliar seus conhecimentos. A 
ação, disposição e espírito de luta 
junto com a força do querer ganham 
uma proporção exagerada na rotina 
e a carência vem à tona fácil. Faça 
tudo bem pensado e planejado. 
65/665 – Azul.

É preciso manter a calma para su-
perar alguns problemas que ainda 
perturbam. Melhoria da situação 
material e fi nanceira com resulta-
dos evidentes na economia. A Lua 
Crescente faz com que os diálogos 
levem a um bom entendimento com 
as pessoas com quem convive. 84/584 
– Vermelho.

Precisa ter calma e boa vontade com 
as pessoas que pertencem ao seu 
ambiente. Está sujeito a enfrentar 
confl itos pessoais por suas atitudes 
críticas e detalhistas demais. Analise 
os caminhos e siga a intuição antes de 
tomar uma decisão, pois estará mais 
sensível às energias dos ambientes e 
das pessoas. 66/966 – Verde.

Uma decisão precisará ser tomada 
imediatamente sem ser adiada. Cuide 
melhor de si mesmo e exponha o que 
vai ao seu íntimo, abertamente, diga 
o quanto deseja alguém. O maior 
senso de cooperação torna todos 
mais prestativos e dá tendência 
ampliada para a ternura. 89/489 – 
Cores escuras.

Bem cedo, porém, fazer algo dife-
rente está altamente favorecido. 
Final da manhã até o início da tarde 
parece prevalecer um desencanto 
e podemos fi car mais sensíveis às 
energias dos ambientes e das pes-
soas. Precisa dar e receber carinho 
e afeto. 78/378 – Verde. 

Seu maior romantismo pode fazer 
a vida sexual mais feliz, pois o 
torna bastante atraente. Seja bem 
sincero e direto em suas atitudes e 
mais aberto ao social e as relações 
íntimas e sexuais. Evite o radicalis-
mo, o exagero e a intolerância nos 
relacionamentos sociais e familiares. 
62/762 – Marrom. 

Corre perigo de acidentes e proble-
mas repentinos, devido a consoli-
dação das mudanças preparadas. 
Pode obter sucesso em coisas novas, 
modernas e avançadas que inicie. É o 
dia para acreditar em algo e realizar 
aquilo que está na sua mente há 
muito tempo. 44/244 – azul.

Depois que o Sol estiver transitando 
em Áries dia 20 virá o momento 
de agir, mas até lá se prepare para 
aceitar os resultados que a esta 
altura já é evidente. Tanto a tarde 
como a noite será preciso relaxar, 
de acordo com a necessidade e de 
acordo com o lugar que estiver. 
26/226 – Amarelo.

A Lua em Leão torna o momento 
ótimo para se relacionar e travar con-
tatos afetivos. O descanso e o lazer 
irão melhorar sua disposição, já que 
pode sofrer de pequena indisposição. 
Curta os momentos em casa ou nas 
atividades físicas, exercitando-se e 
agindo mais. 90/990 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 09 de Março de 2017. Dia de Santa Francisca Romana, São 
Cândido, Santa Catarina de Bolonha e Dia do Anjo Anauel, cuja virtude é 
a paz. Hoje aniversaria a atriz e cantora Lucinha Lins que faz 64 anos, o 
enxadrista Bobby Fischer que nasceu em 1943 e o guitarrista Robin Trower 
que nasceu em 1945.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é sempre discreto nas suas atitudes, 
mas quando é contrariado pode ser levado a demonstrações do seu 
desagrado. É sensível e atencioso, é solidário e leal, mas evite assumir 
os problemas do próximo. Meticuloso, ordeiro e atento aos detalhes, 
desenvolve senso crítico e analítico. O perfeccionismo e a idealidade o 
fazem ter necessidade de expressar seus talentos criativos. É bastante 
fi xo em suas opiniões e costuma ser também metódico em sua rotina 
diária. Procura paz e tranquilidade, mas no lado negativo pode ser 
levado ao egoísmo e a agressão.

Dicionário dos sonhos ANEL – Receber 
um anel ou aliança 

indica casamento próximo, para quem é solteiro, se for 
um anel de ouro fará casamento rico. Perder um anel ou 
vê-lo quebrar-se, é aviso de rompimento das relações. 
Números de sorte: 11, 26, 50, 79 e 86.

Simpatias que funcionam
Para atrair sorte: Faça uma oração ao seu anjo da guarda 
pedindo que ele mande para longe todos os obstáculos 
que rondam a sua casa e o seu namoro. Jogue 1 punhado 
de sal grosso atrás das portas da sua casa e carregue 1 
trevo-de-quatro-folhas, de qualquer material, dentro da 
sua bolsa. Quando estiver em um lugar tranquilo da sua 
casa, segure o amuleto com a mão direita e faça uma 
oração pedindo proteção e muita sorte para a sua vida. 
Carregue sempre esse amuleto com você na sua bolsa 
ou em um lugar que ninguém veja.

Alma humana
A peça “Amazônia, Zona 

Imaginária” retrata, por meio 
de imagens, as histórias de 
uma Amazônia adormecida 
dentro da alma humana: uma 
metáfora sobre a imensidão 
da mente, do corpo e do es-
pírito. Montada em ambiente 
escuro e visualizada com o 
uso de lanternas, a mostra 
serve de cenário para a apre-
sentação, cujas cenas podem 
ser visualizadas conforme a 
vontade do espectador: o 
público escolhe o que vê e 
cria a sua própria narrativa. 
Com, Lucas Scalco, Jorge 
Mesquitta, Ana Tardivo, 
Arthur Alavarse, Alle Denar-
dini, Felipe Brum, Barbara 
Pereira e Maurício Belfan.

Serviço: Casa Mário de Andrade, R. 
Lopes Chaves, 546, Barra Funda, tel. 
4116-3665. Quintas às 20h. Ingresso: R$ 
40. Até 23/03.

Infantil
A peça “Branca de Neve e Zangado” foi ins-

pirado no clássico conto dos Irmãos Grimm e 
aponta novos caminhos para os personagens e 
o único anão que aparece em cena é o Zangado. 
A montagem é cheia de humor, mas também 

aborda assuntos como o respeito às diferenças. 
Com Juliana Baroni, Giovanni Venturini, Tania 
Bondezan, Thiago Amaral, Murilo Meola e Da-
nielle Di Donato. 

Serviço: Teatro Frei Caneca, R. Frei Caneca, 569, tel. 3472-2229. Sá-
bados e domingos às 15h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 26/3.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Hermeto Pascoal

Hermeto Pascoal e Heraldo do Monte, dois amigos 
que se conheceram no conjunto Trio Novo, banda 
instrumental formada em 1966, que foi criada para 
acompanhar o cantor Geraldo Vandré,  apresentam  
show onde prometem um show inusitado, cheio de 
improvisos que somente dois gênios da música popular 
brasileira poderiam fazer.

Serviço: Teatro Paulo Autran (Sesc Pinheiros), Sábado (11) às 21h e domingo 
(12) às 18h. R. Paes Leme, 195.  Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Espetáculo “Branco, O Cheiro do Lírio e do Formol”.

A peça “Branco, O 
Cheiro do Lírio e do 
Formol” estreia no dia 
17 de março

O espetáculo aborda 
tema polêmico, onde 
a tentativa de criticar 

o racismo naturalizado do 
branco a partir do seu próprio 
ponto de vista autodestru-
tivo e autocrítico dá ensejo 
à criação de uma narrativa 
fragmentária, estruturada em 
camadas complementares e 
contraditórias. Uma família 
de classe média, formada por 
um menino, seu pai e sua tia, 
vive um cotidiano comum, até 
que alguns acontecimentos 
externos forçam essas pes-
soas a terem que lidar com o 
que existe do lado de fora da 
casa. Essa trama lacunar e in-
completa é contada de forma 
fragmentária alternando com 
uma outra camada narrativa 
que conta o próprio processo 
de criação da peça, trazendo 

Cena de “Pater”.

O espetáculo “Pater” convida 
o público a conhecer a estória de 
Fátima, que sofreu abuso sexual 
do pai quando criança, e, além de 
carregar as consequências desse 
acontecimento por toda vida, é 
tomada por recordações, repletas 
de contradições, lutas, resignações 
e silêncios. Quando esses silêncios 
são rompidos, tudo ganha uma 
proporção que a leva para situações 
extremas. Com Camila Ribeiro e 
Amabile Luz.

Serviço: Espaço N de Arte e Cultura, 
R. José Garcia de Souza, 692, Jardim 
Imperador, Suzano. Quartas (15, 22 e 29). 
Ingresso: R$ 6.

Estreia
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as diversas tentativas de es-
truturar um olhar autocrítico, 
do próprio branco, sobre o seu 
racismo naturalizado. Uma 
terceira camada, ainda, traz 

fragmentos de outros textos, 
foram três ao todo, escritos ao 
longo do processo de criação. 
Com André Capuano, Clayton 
Mariano, Janaina Leite.  

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. 
Vergueiro, 1000, Paraíso, tel. 3397-4002. 
Sextas e sábados às 21h e aos domingos 
às 20h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). 
Atenção: Dias 28, 29 e 30 de abril não ha-
verá espetáculo, excepcionalmente.

Am
ig

os
Divulgação

Ação e Reação: Observa as fl ores humanas que assomam chorando 
nos torturados berços do sofrimento. Feridas congeniais lhes assinalam 
a contextura. Despontam na árvore familiar, agitadas pela ventania 
de agitadas fl agelações, reclamando assistência e socorro, compaixão 
e entendimento. Diante delas, muita vez, o fi lósofo invigilante recusa 
a fé no burilamento fi nal do gênero humano, e o religioso incompleto 
começa a indagar sem razão, quanto à eqüidade na Justiça de Deus. É 
que nessas criancinhas, sob o ferrete da expiação, voltam ao campo da 
experiência terrestre quantos se fi zeram no mundo instrumentos da 
crueldade para os outros e para consigo mesmos. Aqui é o juiz venal que 
regressa com cérebro embaciado, incapaz do pensamento correto. Ali, é 
o cirurgião que abusou dos próprios recursos, para estender homicídios 
inconfessáveis, reaparecendo sem mãos para novas lutas na vida. Acolá, 
encontraremos o esportista elegante que se valeu de donsrespeitáveis 
para furtar a felicidade dos outros, retomando oindumento carnal com 
as doenças inquietantes a lhe curar oscentros nervosos intoxicados por 
ele mesmo e, mais adiante,surpreendemos a mulher vaidosa e insensata, 
que aproveitou a própria beleza para destruir a paz de lares promissores, 
ressurgindo no corpo retardado e disforme para rude estação na penúria 
e na idiotia. Diante do berço martirizado, lembremos as nossas próprias 
dívidas e auxiliemos as avezinhas do infortúnio a refazerem as próprias 
asas, no visco da provação a que ase atiraram, desprevenidas, porque todos 
detemos compromissos enormes na contabilidade Divina e todos, no tempo 
justo, seremos inevitavelmente chamados ao justo acerto, necessitando 
igualmente da dor mais alta, a fi m de que sejamos conduzidos à harmonia 
maior. Livro: Plantão da Paz - Emmanuel & Francisco Cândido Xavier
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Silêncio rompido



Nos últimos anos temos 

acompanhado uma 

mudança signifi cativa 

no comportamento da 

população quando o 

assunto é o consumo de 

alimentos

Muito além do sabor, 
hoje, as pessoas tam-
bém estão preocupa-

das com as questões relacio-
nadas à saudabilidade daquilo 
que consomem. Em outras 
palavras, quais benefícios 
eles podem proporcionar à 
saúde e ao bem-estar? - Uma 
pesquisa divulgada neste ano 
pela Euromonitor aponta que 
a venda de alimentos naturais 
e orgânicos cresceu 98% nos 
últimos cinco anos, enquanto 
que a demanda por opções 
tradicionais cresceu 67% no 
mesmo período. 

O estudo ainda mostra que 
28% dos brasileiros conside-
ram que o valor nutricional é 
o mais importante na hora de 
consumir um produto e 22% 
das pessoas ouvidas disseram 
preferir alimentos naturais 
sem conservantes. Diante 
desses números notamos o 
grande desafi o que a indústria 
de alimentos tem pela frente 
que é investir cada vez mais 
em opções saudáveis e natu-
rais, transformando receitas 
tradicionais em opções ricas 
em vitaminas, ômegas, fi bras 
e proteínas. 

Esse é um trabalho que 
envolve pesquisas constantes 
para o desenvolvimento de no-
vos ingredientes tecnológicos 
e a busca pela inovação. Ao 
buscarmos exemplos práticos 
desse trabalho na indústria ali-
mentícia, encontramos as fari-
nhas e óleos obtidos a partir de 
frutos e sementes da biodiver-
sidade brasileira, como o açaí, 
cupuaçu e castanha do Brasil. 
A proposta desses ingredientes 
é que eles sejam acrescentados 
a receitas tradicionais do dia a 
dia, como pães, bolos, cookies, 
molhos e maioneses, tornando 

o alimento uma opção de alto 
valor nutritivo.

Outro ponto que não deve-
mos deixar de lado é a questão 
dos alimentos orgânicos, pois 
em janeiro deste ano um estu-
do feito pela Nielsen mostrou 
que 33% dos consumidores 
preferem alimentos orgâni-
cos e pagariam mais caro por 
isso. Nesse sentido, estamos 
indo muito além do consumo 
de um alimento saudável, 
estamos falando de produtos 
comprometidos com a questão 
da sustentabilidade. Hoje, o 
consumidor está preocupado 
em saber se o alimento que ele 
vai consumir foi obtido a partir 
de um processo que engloba 
o respeito ao meio ambiente 
e aos envolvidos na cadeia 
produtiva. 

Toda essa evolução do mer-
cado alimentício nos leva a 
destacar também o segmento 
de produtos direcionados às 
pessoas com dietas restriti-
vas. Isso porque, nos últimos 
anos, as empresas passaram 
a investir nesse nicho com o 
grande desafi o de oferecer 
alimentos que possam suprir 
as necessidades das pessoas 
alérgicas ou com intolerância 
alimentar. Para isso, a indús-
tria de matérias-primas para 
alimentos está focada também 
na customização de serviços e 
desenvolvimento de insumos 
tecnológicos exclusivos. 

Esse cenário nos mostra que 
a indústria de alimentos está 
passando por um grande pro-
cesso de transformação, o que 
envolve a mudança no com-
portamento do consumidor e 
a adequação das marcas a esse 
novo momento do mercado. O 
resultado certamente trará be-
nefícios a todos e os alimentos 
saudáveis e funcionais vão se 
tornar parte essencial do nosso 
cardápio diário.

(*) - É Gerente Comercial da Unidade 
de Negócio Concepta Ingredients, 

do Grupo Sabará, especializada 
no desenvolvimento de soluções 

naturais e tecnológicas, com
foco nas indústrias de alimentos, 

bebidas, nutrição animal e 
farmacêutica veterinária.

Indústria alimentícia 
deve se adaptar ao 

novo perfi l
de consumidores

Lilia Kawazoe (*)

São Paulo, quinta-feira, 09 de março de 2017 Página 9

Dirceu foi condenado por 
Moro por ter recebido R$ 
2.144.227,73 em propina 

proveniente de contratos da 
empresa Apolo Tubulars com 
a Petrobras, por intermédio 
de Renato Duque, diretor de 
Serviços da petroleira estatal 
à época dos crimes.

Segundo a sentença proferi-
da por Moro, R$ 1,4 milhão da 
propina foi paga por meio de 
serviços de táxi aéreo, mediante 
o custeio de despesas pela uti-
lização, por Dirceu, de duas ae-
ronaves pertencentes ao lobista 
Julio Camargo, que assinou 
acordo de delação premiada 
com a Justiça e assumiu ser o 
intermediário entre os sócios da 
Apolo e Renato Duque.

Segundo o MPF, o ex-ministro 
realizou 113 voos nas aeronaves 
entre novembro de 2010 e julho 
de 2011. Dirceu assumiu as 
viagens, mas disse que foram 
realizadas a título de cortesia.

“Em que pese o teor dos 
depoimentos de ambos, José 
Dirceu e Luiz Eduardo de 

José Dirceu foi condenado a mais 11 anos e três meses de prisão.

Moro condena Dirceu pela 
segunda vez na Lava Jato

O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, condenou pela segunda vez o ex-ministro José 
Dirceu na Lava Jato, desta vez a 11 anos e três meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem 
de dinheiro.
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tras quatro pessoas, incluindo 
Luiz Eduardo de Oliveira e 
Silva, irmão de José Dirceu, 
que deverá cumprir seis anos 
e oito meses de prisão pelos 
crimes de corrupção e lavagem 
de dinheiro. Dois sócios da 
Apolo, Paulo Cesar Peixoto 
de Castro Palhares e Carlos 
Eduardo de Sá Baptista, foram 
absolvidos.

Em maio de 2015, Dirceu foi 
condenado pela primeira vez 
na Lava Jato, a 23 anos e três 
meses de prisão pelos mesmos 
crimes e também por pertencer 
a organização criminosa. Em 
julho do ano passado, a pena 
foi atenuada por Moro, para 
20 anos e dez meses, porque 
o condenado tem mais de 70 
anos. O ex-ministro está preso 
desde agosto do ano passado 
no Complexo Médico-Penal em 
Pinhais, região metropolitana 
de Curitiba. A Agência Brasil 
tentou contato com a defesa 
de José Dirceu, mas até a pu-
blicação desta reportagem não 
obteve retorno (ABr).

Oliveira e Silva, simplesmen-
te não é crível que alguém 
disponibilize a título gratuito 
voos em seus jatos executivos, 
cujos valores são notoriamente 
exorbitantes, a um terceiro, 
de forma despretensiosa”, 
escreveu Moro na decisão. Ao 
todo, segundo o MPF, foram 
repassados R$ 7,4 milhões pela 
Apolo Tubulars em propina. 
Além do desviado por Dirceu, 
o restante foi direcionado para 

o PT, diz a denúncia. Em troca, 
Duque garantiu um contrato de 
R$ 255 milhões entre a empresa 
e a Petrobras, que com aditivos 
chegou ao valor de mais de R$ 
450 milhões.

De acordo com a denúncia, 
o restante da propina foi pago 
por intermédio de uma empre-
sa do lobista Júlio Camargo, 
chamada Piemonte, através de 
notas fi scais frias. Na mesma 
sentença, Moro condenou ou-

Marcelo Brandão/Agência Brasil

Na época da ditadura (1964-1985), órgãos da Secretaria de 
Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) monitoravam de 
perto aqueles que eram considerados ameaça ao regime militar: 
comunistas e militantes de movimentos de esquerda. A SSP-DF 
mantinha perfi s de vários jornalistas, principalmente os que tinham 
alguma ligação com partidos de esquerda ou sindicatos.

Ao descrever os jornalistas, a secretaria adotava um vocabulário 
informal, às vezes, grosseiro, revelando o temor do governo de um 
levante comunista na capital federal sob liderança dos profi ssionais 
de imprensa. “Elemento nervoso e mal-educado”; “mau caráter” e 
“arrogante e insolente”, dizem os documentos sobre alguns profi s-
sionais. Sobre um deles, a SSP anotou: “para encobrir sua qualidade 
de comunista, costuma exibir uma foto ao lado do papa Paulo VI”. 

Sobre outro, destacou: “não consta que seja comunista. Ao que 
parece, [é] um inocente útil”. Um foi descrito como “picareta” e 
“vaselina”; outro, como “vaidoso e medíocre”, embora escrevesse 
mal e tivesse seus comentários revisados antes de publicados. Os 
documentos, antes confi denciais, agora estão disponíveis para 
consulta no Arquivo Público do Distrito Federal.

O radialista Honório Dantas foi monitorado pela Divisão de 
Operações da SSP-DF quando criticou o então secretário de Se-
gurança Pública do DF, Lauro Rieth, em uma reportagem sobre a 
prisão de despachantes nas imediações do Detran. “Costuma fazer 
reportagens críticas aos governos federal e do DF, como porta-voz 
de líderes sindicais e militantes de organizações esquerdistas”, 
diz o “histórico” de Dantas, produzido em setembro de 1983.

Três meses depois, durante uma entrevista, Dantas desenten-
deu-se com o então comandante militar do Planalto, Newton 
Cruz. O general irritou-se com as perguntas e com o gravador 
de Dantas, muito próximo de seu rosto. O radialista desligou o 
gravador e se afastou, mas Cruz não gostou e acabou empurrando 
Dantas, que foi irônico e se disse honrado por ter sido empurrado 
pelo general. Cruz foi atrás do repórter, pegou-o pelo braço e o 
fez pedir desculpas publicamente.

Programas de TV
Em um documento de novembro de 1982, a secretaria aborda 

programas de rádio e televisão, bem como o noticiário de jornais 
da cidade. O jornalismo da TV Globo é classifi cado de “mais res-
ponsável” e com maior cuidado com os fatos; o da TV Brasília, 
de “linha moderada”; o da TV Nacional, de “medíocre”; e o da 
TV Capital, de “mais contundente”.

Sindicato Livre
Em 1977, jovens profi ssionais de tendência esquerdista 

aliaram-se a nomes consagrados na imprensa e formaram a 
chapa Sindicato Livre para tentar derrotar o grupo que, desde 
o golpe de 64, comandava o Sindicato dos Jornalistas do DF. A 
Divisão de Informações da SSP-DF compilou dados de todos os 
componentes da chapa.

Um deles era Hélio Doyle, que foi chefe da Casa Civil do go-
verno de Rodrigo Rollemberg. “É comunista”, dizia a SSP sobre 
a orientação política de Doyle. Armando Rollemberg, irmão do 

Ditadura mantinha documentos com 
informações sobre jornalistas do DF

atual governador, foi identifi cado como “muito ligado ao comu-
nista Hélio Doyle” e Heloísa Doyle, citada como “irmã do comu-
nista Hélio Doyle”. “Sabíamos que existiam agentes infi ltrados, 
já tínhamos ideia disso. A gente ia para os lugares e tinha que 
tomar muito cuidado, porque nas manifestações tinha sempre 
alguém olhando. Não surpreende que existisse monitoramento, 
que tivessem informações”, disse Doyle. 

Segundo o jornalista, a estratégia da chapa foi colocar os 
mais visados pelo regime em cargos distantes da diretoria. Ele 
próprio candidatou-se a delegado representante no Conselho 
da Federação Nacional dos Jornalistas Profi ssionais, cargo que 
considerava mais “invisível” no radar da ditadura. Os documentos 
da SSP-DF, no entanto, classifi caram a função de “importante e 
estratégica”. 

A chapa Sindicato Livre foi vitoriosa, mas enfrentou obstácu-
los. A Delegacia Regional do Trabalho (DRT) tentou impugnar 
a candidatura de seus membros, mas o colunista Carlos Castello 
Branco, cabeça de chapa, freou as tentativas de desmonte, lem-
brou Doyle. De acordo com o jornalista, Castello Branco tinha boa 
relação com o então ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto.

“O Castello mexeu lá para não mexerem na chapa dele. E tem um 
detalhe do qual pouca gente fala. O delegado do Trabalho, que cha-
mávamos de doutor Valério, embora fosse representante do Ministério 
do Trabalho na DRT, tinha um pouco de simpatia por nós. Então, uma 
série de coisas funcionou, e acabaram não impugnando ninguém”.

Revelação de documentos
Com base na Lei de Acesso à Informação, os documentos 

confi denciais da SSP-DF tornaram-se públicos em fevereiro e 
podem ser consultados no Arquivo Público do Distrito Federal. 
Antes da quebra do sigilo, um edital convocou todas as pessoas 
citadas nos documentos que quisessem ocultar seus nomes em 
informações de caráter pessoal. Antes, só o próprio interessado 
podia ter acesso a essas informações.

“Seguimos o modelo do Arquivo Nacional e publicamos edital 
divulgando a necessidade de aber-
tura dos acervos e comunicando 
aos que tivessem sido citados que 
se pronunciassem sobre a manu-
tenção da restrição de acesso”, 
disse a coordenadora de Arquivo 
Permanente do Arquivo Público 
do DF, Marli Guedes.

Se houvesse dúvida sobre a in-
clusão de seu nome nos arquivos, a 
pessoa poderia pesquisar e, então, 
pedir o sigilo. O prazo para manifes-
tação foi de 30 dias, mas ninguém 
reclamou informações pessoais. “A 
Lei de Acesso à Informação trata 
da transparência da administração 
pública, mas não afeta a intimida-
de”, explicou Marli.

Para Doyle, a abertura dos docu-
mentos é importante para preencher 
lacunas existentes desde os tempos 
de ditadura. “Os documentos têm de 
ser todos revelados. Os historiado-
res têm de ter esse elemento para 
escrever a história desse período, 
uma visão que fi cou obscura durante 
muitos anos”, afi rmou o jornalista.

Toninho Tavares/ABr

Arquivo Público abre consulta

a documentos da época da ditadura.

Terapias integrativas e com-
plementares, antes denomina-
das terapias alternativas, vêm 
sendo cada vez mais usadas 
por profissionais da saúde 
– em especial, pelos cirurgi-
ões-dentistas. Reconhecida 
em 2015 como especialidade 
odontológica pelo Conselho 
Federal de Odontologia (CFO), 
a acupuntura é um método de 
tratamento, prevenção e manu-
tenção da saúde do paciente, 
proporcionando mais confor-
to, segurança e efi ciência aos 
procedimentos realizados nas 
clínicas odontológicas. 

Quem conhece os benefícios 
da acupuntura, que faz parte 
do complexo chamado de 
Medicina Tradicional Chinesa, 
tem valorizado esse diferencial 
do tratamento odontológico 
convencional. De acordo com 
o cirurgião-dentista Helio 
Sampaio Filho, diretor do De-
partamento de Acupuntura do 
Conselho Científi co da APCD 
(Associação Paulista de Cirur-
giões-Dentistas), a acupuntura 
tem se mostrado uma excelente 
opção para que as mais diversas 
intervenções odontológicas 
obtenham êxito. 

“Não se trata de substituir 
nenhum procedimento, mas 
de complementar, integrando 
e auxiliando para um melhor 
resultado. No caso da anestesia 
convencional, por exemplo, a 
acupuntura é empregada de 
forma complementar, contri-
buindo para que o efeito seja 
rápido e efi caz. Isso leva a 
uma redução da quantidade 
de agentes anestésicos, di-
minuindo também o risco em 
relação à sua toxicidade”, diz 
o especialista.

Usada na China há mais de 
2.500 anos, a acupuntura é a 
terapia complementar mais 
conhecida no mundo todo. “Os 
mecanismos de ação, estudados 

dentro de bases científi cas só-
lidas e validadas, demonstram 
a liberação de mediadores 
químicos – endorfi nas e beta-
endorfi nas – que potencializam 
a ação analgésica, agindo nas 
dores faciais, de modo geral, 
como relaxante muscular nos 
distúrbios relacionados a ATM 
(articulação temporomandibu-
lar), cefaleias tensionais e es-
tados de hiperansiedade, entre 
outros”, afi rma Sampaio.  

Outro uso muito importante 
da acupuntura na odontologia 
está relacionado à sua ação 
antiemética, que controla o 
refl exo de ânsia e vômito tão 
comum em procedimentos 
odontológicos – do simples 
posicionamento de um fi lme 
para radiografi a intraoral até 
a introdução de moldeiras na 
cavidade oral. Neste caso, a 
técnica empregada é a auricu-
loterapia – em que são aplicadas 
pequenas esferas em pontos 
específi cos da orelha do pa-
ciente, atenuando a ansiedade 
e o estresse que podem se 
manifestar de forma intensa 
nesses procedimentos. 

De acordo com Helio Sampaio 
Filho, tanto na acupuntura sistê-
mica (em que são agulhados pon-
tos distribuídos no corpo todo, 
localizados nos meridianos – que 
são vias de circulação de energia 
chi), quanto na auriculoterapia 
(em que são agulhados pontos 
localizados na orelha), estímulos 
elétricos (eletroacupuntura) e 
radiação laser (laserpuntura) 
também podem ser usados como 
substitutos das agulhas. Além 
de resultados promissores, são 
técnicas menos invasivas. Vale 
a pena conferir.  

Fonte: Dr. Helio Sampaio 
Filho, diretor do Departamento 
de Acupuntura do Conselho 
Científi co da Associação Pau-
lista de Cirurgiões-Dentistas 
(www.apcd.org.br). 

Acupuntura complementa 
tratamentos odontológicos



A recessão brasileira, 

que persiste ao longo dos 

últimos três anos, tem 

como principal compo-

nente a forte redução 

de mais de cinco pontos 

percentuais nos investi-

mentos

Não é outro o motivo de 
o governo ter dedicado 
recursos e muito esfor-

ço na tentativa de induzir a 
retomada dos investimentos, 
com especial ênfase na infra-
estrutura. A recente redução 
mais signifi cativa dos juros fei-
ta pelo Banco Central é outro 
importante fator a sinalizar na 
mesma direção. 

Apesar deste esforço, os 
juros de mercado continuam 
com “spreads” de até três 
dígitos, o câmbio está num 
patamar que, além de tirar 
completamente nossa compe-
titividade na exportação, volta 
a subsidiar as importações, o 
crédito continua muito difícil 
e os juros cobrados são in-
compatíveis com a atividade 
produtiva. O faturamento das 
indústrias fabricantes de bens 
de capital, em 2016, está redu-
zido praticamente à metade do 
obtido em 2013, com óbvias 
consequências para a saúde 
fi nanceira das empresas. 

O “Programa de Regulariza-
ção Tributária - PRT” recente-
mente aprovado não atende 
minimante às necessidades das 
pequenas e médias empresas, 
o que impede a normalização 
das dívidas tributárias, deixan-
do a maioria das indústrias à 
margem da legalidade fi scal e 
sem possibilidade de acesso a 
fi nanciamentos competitivos, 
necessários quando da reto-
mada do crescimento. 

É, portanto, com surpresa 
que acompanhamos, ao longo 
das últimas semanas, notícias 
veiculadas pelos principais 
órgãos da mídia brasileira, 
dando conta de estudos da 
equipe econômica para mudar 
o cálculo da TJLP, utilizada 
pelo BNDES como taxa bá-
sica para fi nanciar os inves-
timentos. Esta discussão é 
extremamente inoportuna no 
momento em que os investi-
mentos se apresentam, junto 
com as exportações, como uma 
das duas únicas locomotivas 
capazes de puxar a retomada 
do crescimento. 

A intenção, louvável em 
princípio, de reduzir a diferen-
ça entre SELIC e TJLP deve 
ocorrer, de forma virtuosa, 
com a aceleração da redução 
da taxa básica, já iniciada, 
que está levando o mercado a 
projetá-la para um dígito ainda 
neste ano. Com a infl ação na 
meta, neste e no próximo ano, 
a SELIC poderia ser reduzida 
para o atual nível da TJLP já 
no início de 2018, eliminando 
completamente a necessidade 
de o Tesouro subsidiar futuras 
operações do BNDES. 

A forte redução da demanda 
de recursos do BNDES prova 
que já é difícil investir com o 
atual custo dos fi nanciamentos 
que, quando somamos à TJLP 
o custo do BNDES e do agente 
fi nanceiro, chega hoje para 
o comprador de máquinas e 
equipamentos a uma taxa 
média da ordem de 14% a.a., 
ou seja, bem mais do que o 
retorno dos investimentos e da 
rentabilidade das empresas em 
condições normais. Aumentar 

a TJLP equiparando-a a título 
da dívida pública signifi caria 
aumentar este custo para mais 
de 18% ou 20% a.a. Estamos 
falando de investimentos com 
retorno de longo prazo! 

É evidente que este aumento 
de custo vai deprimir ainda 
mais o volume de investimen-
tos neste momento em que es-
tes, junto com as exportações, 
são as duas únicas locomotivas 
capazes de puxar a retomada 
da economia. Um efeito cola-
teral, não considerado, mas 
igualmente danoso, é que 
com este aumento de custo os 
fi nanciamentos de equipamen-
tos importados fi carão mais 
baratos que os fi nanciamentos 
de bens nacionais. O efeito será 
a progressiva substituição da 
produção local, causando mais 
desemprego. 

Para piorar o quadro, a 
política de Conteúdo Local 
Mínimo passa a ser não so-
mente questionada, mas parte 
da equipe econômica sugere, 
simplesmente, sua extinção a 
ela atribuindo culpas e respon-
sabilidades que, na realidade, 
são de outrem. 

Como fi ca a contrapartida 
de geração de empregos e 
renda no Brasil em setores 
onde haja subsídio do governo 
com recursos dos brasilei-
ros? Como fi ca a geração de 
empregos nas cadeias pro-
dutivas de bens destinados a 
investimentos com benefícios 
fi scais subsidiados (Regimes 
Especiais)? Vamos fi nanciar 
bens importados com recursos 
dos brasileiros via FGTS, FAT, 
BNDES, Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Fundo de 
Marinha Mercante etc.? Não 
vamos exigir contrapartidas 
de geração de empregos em 
concessões públicas e explo-
ração de recursos da União, 
principalmente quando há 
risco ambiental? 

Como serão tratadas as 
assimetrias entre se produ-
zir no Brasil ou no exterior? 
Como ficarão os “spreads” 
bancários? Como fi cará a falta 
de crédito? Vamos continuar 
deixando o câmbio subsidiar 
as importações? Exportar bens 
de valor agregado é prioritário? 
Deixaremos os fi nanciamentos 
atrelados à TJLP custarem 
mais do que o retorno das 
empresas? 

O acúmulo de notícias ne-
gativas e a falta de respostas 
nos deixam em dúvida se o 
governo tem a clara dimensão 
do risco para a própria sobre-
vivência, não só da indústria 
fabricante de bens de capital, 
mas também de boa parte da 
indústria brasileira ou até se a 
sobrevivência da indústria de 
transformação não está entre 
suas prioridades. 

Estas perguntas não são 
retóricas e têm que ser res-
pondidas claramente e não 
com simples declarações 
tranquilizadoras. Têm que ser 
respondidas com ações que 
confi rmem se efetivamente o 
governo entende que a indús-
tria brasileira de transforma-
ção é indispensável à constru-
ção de um país desenvolvido, 
com empregos de qualidade e 
distribuição de renda. Se esta 
for a resposta, vai certamente 
contar com nosso esforço nesta 
reconstrução.

(*) - É administrador de empresas 
e presidente do Conselho de 
Administração da ABIMAQ – 

Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos.

Novas ameaças
para a indústria

João Marchesan (*)

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

netjen@netjen.com.br TEL: 3106-4171
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: GILSON DOS SANTOS NASCIMENTO, divorciado, militar, natural do 
Rio de Janeiro - RJ, nascido em 17/10/1973, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Gilberto do Nascimento e de Maria Helena dos Santos Nascimento. A 
pretendente: NATHALYA EMANUELLA DE ASSIS NASCIMENTO, solteira, manicure, 
natural de Jabotão dos Guararapes - PE, nascida em 16/03/1989, residente e domici-
liada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jailton Ferreira do Nascimento e de Maria Izabel 
Francisca de Assis.

O pretendente: WILLIAM KIKUCHI, solteiro, médico, natural de São Caetano do Sul - SP, 
nascido em 31/10/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Honório 
Kenji Kikuchi e de Lúcia Nobuco Takamori Kikuchi. A pretendente: YUMI CRISTINA KO-
MATSU, solteira, médica, natural de São Paulo - SP, nascida em 21/03/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Taidy Komatsu e de Solange 
Ortis da Fonseca Komatsu.

O pretendente: RAUL VICTOR CUSTÓDIO DE SOUZA, solteiro, analista de sistemas, 
natural de Natal - RN, nascido em 04/10/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Reginaldo Ribeiro de Souza e de Rita de Cássia Custódio de Souza. A pretendente: 
DEBORAH MARTINS SALOMÃO, solteira, professora de educação infantil, natural de 
São Paulo - SP, nascida em 16/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Gilberto Elias Salomão e de Beatriz Mercedes Villar Fernandes Martins.

O pretendente: THIAGO ANDRÉ ALVES DE CARVALHO, solteiro, fi sioterapeuta, natural 
de São Bernardo do Campo - SP, nascido em 09/08/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Laudelino Alves de Carvalho e de Marta Branco de Carvalho. A 
pretendente: NINA PERONDI DA COSTA, solteira, enfermeira, natural de Santos - SP, 
nascida em 15/01/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Arthur 
Jacinto da Costa Filho e de Gisele Andreani Perondi da Costa.

O pretendente: EDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA, solteiro, analista de rel. trabalhis-
tas, natural de São Paulo - SP, nascido em 15/11/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Edilson Henrique de Oliveira e de Solange Soares de Oliveira. 
A pretendente: RENATA DE MORAES FERREIRA, solteira, contadora, natural de São 
Roque - SP, nascida em 10/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Francisco Izidoro Ferreira e de Maria Amélia de Moraes Ferreira.

O pretendente: ALFREDO JONG SIK CHOI, solteiro, analista, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 23/09/1991, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Soo Chunl 
Choi e de Su Ryang Kim. A pretendente: ROSANE SOO MEE YOO, solteira, farmacêu-
tica, natural de São Paulo - SP, nascida em 21/01/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Soo Hyon Yoo e de Jung Hui Kim.

O pretendente: HEBERT SILVA OLIVEIRA, solteiro, estudante, natural de Jequié - BA, 
nascido em 07/03/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Epami-
nondas Batista de Oliveira e de Rosa Maria Rocha Silva. A pretendente: TAIUANE DA 
SILVA JANUÁRIO, solteira, estudante, natural de São Paulo - SP, nascida em 10/06/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Januário Neto e de Mônica 
Lusinete da Silva Januário.

O pretendente: VALTEIR FERREIRA DE PAULA JUNIOR, solteiro, engenheiro, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 18/12/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Valteir Ferreira de Paula e de Solange dos Santos Ferreira de Paula. A preten-
dente: ADRIANA DALBEN FARIA, solteira, farmacêutica e bioquimica, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 30/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Luis Fernando Faria e de Cilene Dalben Faria.

O pretendente: CLÁUDIO CORDEIRO, divorciado, coordenador técnico, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 10/02/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Sergio Cordeiro e de Maria Inês Cordeiro. A pretendente: KARIN CRISTINA SILVA DO 
NASCIMENTO, solteira, farmacêutica, natural de São Paulo - SP, nascida em 28/05/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Roberto do Nascimento e 
de Marcy da Silva Nascimento.

O pretendente: JACSON SILVA FLORÊNCIO, solteiro, montador de móveis, natural de 
Miguel Calmon - BA, nascido em 03/07/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Jorge Florêncio Filho e de Marineuza Silva Florêncio. A pretendente: MAR-
CIA REGINA SOUZA DA SILVA, solteira, estagiária, natural de Caxias - MA, nascida 
em 03/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Diomar Alves da 
Silva e de Zilda Carvalho de Souza.

O pretendente: MAGNO ALEXANDRE CALIXTO, solteiro, administrador, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 02/08/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Cicero Nilson Calixto e de Maria Anita Alexandre Calixto. A pretendente: AMANDA MATOS 
DE AQUINO, solteira, cabeleireira, natural de Diadema - SP, nascida em 23/05/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Genibaldo Soares de 
Aquino e de Ireny Rodrigues de Matos Aquino.

O pretendente: EDUARDO REIS FERREIRA, solteiro, garçom, natural de Turiaçu - MA, 
nascido em 16/04/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Adalberto 
Garcia Ferreira e de Núbia Tereza Gomes Reis. A pretendente: ÉRIKA FERNANDA 
ABREU DINIZ, solteira, pescadora, natural de Serrano do Maranhão - MA, nascida em 
30/03/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Elenilson Rabelo Diniz 
e de Aurides Mafra Abreu.

O pretendente: MAX CARSALAD SCHLOBACH, divorciado, médico, natural de Belo 
Horizonte - MG, nascido em 12/01/1963, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Agnaldo de Mello Schlobach e de Maria de Lourdes Carsalad Schlobach. A pretendente: 
KAREN CRISTINA VERZBICKAS, divorciada, administradora, natural de São Bernardo 
do Campo - SP, nascida em 08/10/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Nelson Verzbickas e de Suzete Sammarco Verzbickas.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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Ano após ano, os produtores da Região dos Vinhos Verdes estão 

se surpreendendo com o consumo brasileiro.

No fechamento do ano 
de 2016, algumas orga-
nizações comemoraram 

um crescimento que foi de 
10% em vendas a mais do que 
os anos anteriores. Os Vinhos 
Verdes mantiveram os últimos 
números, o que pode ser um 
excelente resultado. 

“Acredita-se que os números 
são resultado de novas oportuni-
dades que apareceram para nós 
e apontaram um crescimento até 
que signifi cativo em exportação, 
mesmo para o difícil ano que 
enfrentamos. Nosso empenho 
foi trabalhar novas regiões do 
país”, comenta Bruno Almeida, 
product manager do departa-
mento de marketing da Comis-
são de Viticultura da Região 
dos Vinhos Verdes (CVRVV). 
Em apenas um pouco mais que 
uma década, entre 2004 e 2015, 
o crescimento das exportações 
dos Vinhos Verdes para o Brasil 
foi na ordem dos 300 %. 

O faturamento estimado em 
2015 foi de 3.1 milhões euros, 
com número expressivo de 
vendas, em torno de 1.4 milhões 
de litros. A exportação de Vinho 
Verde tem sido exponencial, 

Vinhos Verdes
no mercado brasileiro

O mercado brasileiro de vinhos mudou com relação aos anos anteriores, continua se movimentando e as 
empresas se mostram otimistas no início do ano, apresentando novas ofertas, serviços, para se manter

descobrindo também os vinhos 
monovarietais da Região, como 
os feitos da uva Loureiro ou 
Alvarinho. 

Ano após ano, os produtores 
da Região dos Vinhos Verdes 
estão se surpreendendo com o 
consumo brasileiro, e vêm ga-
nhando mais confi ança. Prova 
disso é que os últimos rótulos 
trazem propostas mais inova-
dores e de qualidade superior. 
A Região de Vinhos Verdes 
expressa a seu favor a soma 
perfeita de três fatores essen-
ciais: as condições naturais da 
região que o produz, as castas 
autóctones e o saber ancestral 
de cultivo da vinha e vinifi cação, 
o que chama atenção do consu-
midor. É produzido no noroeste 
de Portugal, uma região litoral 
que confere naturalmente o 
frescor, moderado teor alco-
ólico e leveza presentes nos 
vinhos. 

Nos últimos anos, a região ex-
portou para o Brasil perto de 2 
milhões de litros de vinho, o que 
o tornou o quarto maior destino 
de exportação em volume e o 
quinto em valor. Saiba mais em 
(www.vinhoverde.pt).

ano a ano, como resultado do 
investimento e do trabalho que 
os produtores estão realizando 
no país.  

Para 2017, a CVRVV criou um 
plano estratégico e o investi-
mento será de mais de 300.000 
euros. A ideia é destacar o Vinho 
Verde como um produto único 
no mundo e muito adequado 
ao mercado brasileiro, criando 
tendência, e comunicando o 
fator do clima e a rica gastro-

nomia brasileira. 
“A aposta é solidifi car a co-

municação e aumentar cada vez 
mais a penetração do produto 
em várias cidades brasileiras e 
em diferentes públicos”, afi rma 
Bruno Almeida. O que também 
faz parte da estratégia é criar 
o hábito de consumo do Vinho 
Verde, que tem sido persistente 
nos últimos anos e, agora, o 
consumidor está se mostrando 
e valorizando mais o produto, e 
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O IESS identifi cou que entre 12% e 18% das contas hospitalares 

apresentam itens indevidos.

Estudo produzido pelo Ins-
tituto de Estudos de Saúde 
Suplementar (IESS) estima 
que cerca de R$ 22,5 bilhões 
dos gastos de operadoras de 
planos de saúde no país com 
contas hospitalares e exames, 
em 2015, foram gerados in-
devidamente, decorrendo de 
fraudes e desperdícios com 
procedimentos desnecessários. 
O número representa 19% do 
total de despesas assistenciais 
feitos no periodo, que somaram 
R$ 117,24 bilhões.

No estudo evidências de prá-
ticas fraudulentas em sistemas 
de saúde internacionais e no 
Brasil, o IESS identifi cou que 
entre 12% e 18% das contas 
hospitalares apresentam itens 
indevidos e entre 25% e 40% 
dos exames laboratoriais não 
são necessários. Os dados mos-
tram ainda, com base em rela-
tório da Controladoria-Geral da 
União, que o problema também 
assume grandes proporções no 
sistema público de saúde: entre 
2002 e 2015, foram detectadas 
irregularidades de desvio de di-
nheiro de aproximadamente R$ 
5 bilhões, o equivalente a 27,3% 
do total de irregularidades em 
todas as áreas do governo.

Fraudes e desperdícios consomem R$ 22,5 
bilhões de despesas da saúde suplementar

Na saúde privada, as prin-
cipais formas de abuso se 
concentram em tratamentos 
excessivos e desnecessários 
ou na baixa qualidade no 
atendimento; na comercia-
lização inadequada de medi-
camentos e de dispositivos 
médicos; e na sonegação de 
tributos. Segundo o relatório, 
tais práticas se originam e 

são mantidas sobretudo pela 
ausência de mecanismos de 
transparência para explici-
tar, por exemplo, as relações 
entre os agentes do setor de 
saúde (se um profissional 
da área recebeu um benefí-
cio ou uma comissão de um 
fornecedor de materiais e 
medicamentos).

“Legislações da Alemanha e 

dos Estados Unidos indicam 
que todos os pagamentos e be-
nefícios entre agentes do setor 
de saúde devem ser tornados 
públicos. A União Europeia e os 
Estados Unidos também insti-
tuíram marcos regulatórios com 
punições severas para atos de 
corrupção”, destacou o estudo. 
“No Brasil, falta transparência 
nos sistemas de precifi cação 
de insumos, serviços de saúde 
e também no modelo de paga-
mento por serviços prestados 
na saúde, o que inviabiliza a 
comparação e o controle de 
custos nas distintas etapas que 
envolvem o atendimento ao 
paciente e abrem espaço para 
práticas inadequadas, como 
atos de corrupção”, completou 
o IESS. 

Um dos requisitos sugeridos 
pela pesquisa para combater 
tais práticas no setor é moder-
nizar os sistemas de pagamen-
to por meio da premiação à 
efi ciência e o melhor desfecho 
clínico ao paciente e punindo 
o desperdício e a contratação 
de exames desnecessários, 
assim como reinternações 
ou agravamento dos quadros 
clínicos causados por falhas 
assistenciais (ABr).
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1090140-69.2014.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Cristina de
Almeida Bacarim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Acomafe Importadora Ltda., Rua Doutor Renato
Paes de Barros, 296, Apartamento 82, Itaim Bibi - CEP 04530-000, São Paulo-SP, CNPJ 63.089.494/0001-
42, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Condomínio Edifício Garagem
Automática t Florêncio de Abreu, objetivando a quantia de R$ 9.295,77 (setembro de 2014), referente ao
débito condominial e fundo de despesas das unidades condominiais de nºs 164 A e 174 A do Condomínio -
autor e prestações vincendas. Encontrando-se a empresa requerida Acomafe Importadora Ltda , CNPJ
63.089.494/0001-42, em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2016.          (08 e 09)

Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 0004800-02.2009.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Barrichello, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Neide Bueno de Souza, Avenida Conego Jose Salomon, 714/850, Bloco 7,
Apto 202, Vila Portugal - CEP 02918-170, São Paulo-SP, CPF 101.324.838-40, RG 16514608-4,
Divorciada, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de
Sociedade Beneficente São Camilo, entidade mantenedora do Hospital São Camilo - Pompeía,
alegando em síntese: o recebimento da quantia de R$ 662,39 referente ao termo de responsabilidade
que assumiu com a autora, sobre a notas fiscais de serviços prestados e não pagos, decorrente de
atendimento médico-hospitalar prestados pela autora a ré. Encontrando o ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinado a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta. Não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos
articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) . Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em
caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de outubro de 2016.                                     (09 e 10)

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004205-03.2015.8.26.0011/01 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a).
Rogério de Camargo Arruda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Wellyda Bertucia Lira de Andrade,
CPF 325.054.738-70, RG 40.243.584, que foi declarada em penhora o bloqueio realizado sobre o valor de
R$ 3.940,07 (Caixa Econômica Federal) e promovida a transferência do valor bloqueado para conta a
disposição deste Juízo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2017.                              (09 e 10)


