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“O eleitor, 
obrigatoriamente, 
tem que ser 
qualifi cado. O 
candidato, não”.
Max Nunes (1922/2014)
Humorista brasileiro

Ipea: IPCA volta a subir no
4º trimestre, mas encerra

2017 na meta
Rio - O arrefecimento da infl ação ofi cial no País deve 

continuar pelo menos até o fi m do terceiro trimestre, 
segundo estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea). No último trimestre, a taxa acumulada em 
12 meses pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) voltará a subir, mas encerrará 2017 dentro 
do centro da meta estipulada pelo governo, de 4,5%, prevê 
a pesquisadora Maria Andréia Lameiras.

"A partir de setembro é quando começam as variações 
menores no IPCA (de 2016), então é possível que, por 
efeito estatístico, a taxa em 12 meses volte a subir no fi m 
do ano. Mas o 4,5% está virando teto. Não só porque os 
resultados dos últimos dois meses foram muito bons, mas 
porque o ambiente infl acionário está ajudando", explicou 
Maria Andréia.

O IPCA fechou fevereiro com alta de 0,33%, o menor 

resultado para o mês desde o ano 2000, informou o IBGE. 
Segundo o Ipea, o movimento reforça ainda mais a tra-
jetória de desaceleração da infl ação, iniciada no último 
trimestre de 2016.

A melhora é puxada pelo forte recuo nos preços dos 
alimentos, mas também pelos efeitos da valorização do real 
frente ao dólar e da demanda interna mais fraca, avaliou 
nesta quinta-feira, 10, o Ipea, em nota do grupo de Con-
juntura. Segundo Maria Andréia, é possível ver os refl exos 
da retração na demanda na desaceleração dos preços dos 
serviços pessoais e dos bens industriais (AE).

O Correios anunciou que 
vai fechar aproxima-
damente 250 agências 

em cidades acima de 50 mil 
habitantes nas cinco regi-
ões do País. A estratégia de 
fundir agências, antecipada 
pelo jornal “O Estado de S. 
Paulo”, faz parte de um plano 
de economia que está sendo 
implementado pela direção da 
estatal para reverter a crise 
enfrentada pela companhia, 
que acumula quatro anos 
seguidos de prejuízo.

Segundo a empresa, pouco 

     Em crise, Correios anuncia 
o fechamento de 250 
agências em todo o País

mais de 60 agências já foram 
incorporadas a outras uni-
dades. “O projeto para fusão 
de agências dos Correios em 
todo o País vai tornar a rede 
de atendimento mais efi ciente 
e melhorar a prestação de ser-
viços à população”, informou 
a empresa, em comunicado. 
De acordo com a estatal, as 
mudanças serão feitas de for-
ma gradual para minimizar os 
impactos aos clientes.

Atualmente, o Correios conta 
com 6.511 agências próprias. 
A estratégia da empresa será 

ampliar a rede de agências 
franqueadas, pouco mais de 
mil hoje. O presidente do 
Correios, Guilherme Campos, 
disse que planeja criar a fi gura 
de microempreendedor postal, 
uma pequena empresa que 
assumiria os serviços postais 
em localidades menores.

Com o fechamento de agên-
cias próprias, o Correios econo-
miza nos custos de manutenção 
ou aluguel dos imóveis e no 
enxugamento do quadro de 
funcionários. As agências fran-
queadas são selecionadas por 

O Correios visa economizar nos custos de manutenção ou aluguel dos imóveis

e no enxugamento do quadro de funcionários.

meio de uma oferta pública e 
remuneradas com um porcen-
tual das receitas dos serviços. 
Atualmente, oferecem quase 
todos os serviços postais das 
agências próprias, mas não 
atuam como correspondentes 
bancários. Há negociações para 
que os franqueados possam 

também oferecer serviços fi -
nanceiros por meio do Banco 
Postal.

As outras duas ações de eco-
nomia tocadas por Campos são 
o plano de demissão voluntária 
(PDV) e a revisão da política de 
universalização dos serviços pos-
tais, que obriga a estatal a estar 

presente em todos os municí-
pios. O PDV teve a adesão de 
5 mil funcionários, o que deve 
gerar uma economia de R$ 500 
milhões ao ano. O fechamento 
das agências está em conso-
nância, segundo Campos, com 
o enxugamento do número de 
funcionários (AE).

Sorocaba - O deputado esta-
dual Raul Marcelo (PSOL), com 
base eleitoral em Sorocaba, 
apresentou requerimento na 
Assembleia Legislativa para 
instalação de uma CPI para 
investigar eventuais desvios 
de recursos em contratos da 
Dersa com empreiteiras, entre 
2005 e 2012. “Nesse momento 
estamos iniciando a coleta de 
assinaturas para criar a CPI, já 
que existem indícios sufi cientes 
de desvios de recursos públicos 
em contratos da estatal”, disse 
o parlamentar

O pedido se baseia em infor-
mações divulgadas pelo jornal 
O Estado de S. Paulo sobre a 
proposta de delação do opera-
dor fi nanceiro Adir Assad na 
Lava Jato na qual ele afi rmou 
ter repassado cerca de R$ 100 
milhões para Paulo Vieira de 
Souza, conhecido como Paulo 
Preto, ex-diretor da Dersa. 

Preso na carceragem da Polí-
cia Federal em Curitiba desde 
agosto do ano passado, Assad é 
apontado como o maior emissor 
de notas frias para lavagem 
de dinheiro de empreiteiras 
suspeitas de envolvimento no 
escândalo de corrupção na 
Petrobrás. 

Na tratativa com a força-
tarefa na capital paranaense, 
Assad admitiu ter usado suas 

Deputado estadual Raul 

Marcelo (PSOL).

Acesso para o CVV 
O Ministério da Saúde e o Centro 

de Valorização à Vida (CVV) assi-
naram um acordo de cooperação 
técnica que permitirá o acesso 
gratuito ao serviço prestado pelo 
número de telefone 188. Por 
meio desse número, pessoas que 
sofrem de ansiedade, depressão ou 
aquelas que estão correndo risco 
de cometerem suicídio conversam 
com voluntários da instituição e 
são aconselhados.

São Paulo - O ministro Luiz 
Edson Fachin, relator da Lava 
Jato no STF, deu prazo de quin-
ze dias para o líder do PMDB 
no Senado, Renan Calheiros se 
manifestar sobre a denúncia 
apresentada pelo procurador-
geral da República, Rodrigo 
Janot, contra ele em dezembro 
do ano passado. Janot acusa o 
peemedebista de receber pro-
pina de R$ 800 mil do esquema 
de corrupção na Petrobras por 
meio de doações eleitorais ao 
PMDB, em 2010.

A decisão é mais uma mu-
dança na investigação, que 
teve a denúncia apresentada 
em dezembro do ano passado, 
antes da conclusão do inqué-
rito da PF. Dois dias depois, a 
documentação da denúncia foi 
devolvida pelo ministro Teori 
Zavascki à PGR, para que fos-
sem juntadas as informações 
do inquérito policial. Em 21 
de janeiro, o delegado da PF, 
Alessandro Maciel Lopes, res-
ponsável pelo inquérito, enca-
minhou uma manifestação ao 
ministro Fachin pedindo mais 
60 dias de prazo para concluir 
as investigações.

No pedido, o delegado apon-
tou que havia dados da in-
vestigação policial que não 

Ministro Luiz Edson Fachin, 

relator da Lava Jato no STF.

Presidente Michel Temer 

autorizou obras na BR-230, 

trecho Cabedelo - Oitizeiro.

São Paulo - O ministro do STF 
Gilmar Mendes disse, na manhã 
de sexta-feira (10), em São Pau-
lo, que tanto doações eleitorais 
declaradas à Justiça podem 
confi gurar crime, caso sejam 
fruto de propina, quanto doações 
não declaradas, o chamado caixa 
2, podem não passar de ilícitos 
fi scais e eleitorais, sem implica-
ções penais, isto é, processos que 
podem levar à prisão dos envol-
vidos. O ministro, que acumula a 
presidência do TSE, diferenciou 
ainda o enriquecimento ilícito 
das demais situações. 

Segundo Mendes, é preciso 
avaliar caso a caso, pois as re-
velações feitas pela Operação 
Lava Jato “misturaram” o que 
até então eram consideradas 
doações legais ou ilegais. “Te-
mos a doação legal sem nenhum 
reparo; temos a chamada doa-
ção legal entre aspas, propina; 
temos o caixa 2 que é defeituoso 
do ponto de vista jurídico, mas 
não tem nada de corrupção e 

Ministro do STF e presidente 

do TSE, Gilmar Mendes.
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TF O presidente Michel Temer 

disse na sexta-feira (10) que 
ninguém pode ter a paternida-
de das obras de transposição 
do Rio São Francisco, uma 
vez que ela foi fi nanciada pelo 
povo brasileiro por meio do 
pagamento de impostos. A 
declaração foi feita durante 
visita que faz à Paraíba. O 
prefeito de Campina Grande, 
Romero Rodrigues, havia dito 
que a execução do projeto só 
foi possível graças também à 
atuação de diversos ministros 
e ex-presidentes, desde sua 
concepção, o que, segundo 
ele, inclui, além do presidente 
Temer, os ex-presidentes FHC, 
Lula e Dilma.

Para Temer, a paternidade 
da obra só pode ser concedida 
ao contribuinte brasileiro. “Não 
quero a paternidade dessa 
obra. Ninguém pode tê-la. Ela 
é do povo brasileiro e nordes-
tino porque foram vocês que 
pagaram os impostos que nos 

Reprodução

Ninguém tem a paternidade da 
transposição do São Francisco

to do que for produzido na 
região. Durante o evento, 
Temer assinou a ordem de 
serviço para a adequação de 
capacidade da BR-230, trecho 
Cabedelo-Oitizeiro. As obras 
na rodovia, ao longo de 28 km, 
vão envolver a criação da ter-
ceira faixa em alguns pontos 
e a construção de viadutos e 
passarelas.

Temer usou as redes sociais 
para comemorar o primeiro 
dia de liberação do saque 
das contas inativas do FGTS, 
afi rmando que está otimista 
com a recuperação do Brasil. 
“Estou feliz por ver que uma 
decisão que tomamos já está 
melhorando a vida de milhares 
brasileiros”, escreveu o presi-
dente em sua conta ofi cial no 
Twitter. Junto com a declaração 
de Temer, o Planalto publicou 
uma imagem divulgando que a 
iniciativa teve início na sexta 
(10), “para alegria do povo 
brasileiro” (ABr).

permitiram fazer essa obra”, 
disse o presidente durante 
visita ao Complexo Multimodal 
Aluízio Campos, em Campina 
Grande. 

Localizado próximo a termi-
nais rodoviários, aeroviários e 
portuários, além de ferrovias, 
gasoduto e às BRs-104 e 230, 
o complexo representará 
facilidades para o escoamen-

Para Gilmar Mendes, pode 
haver caixa 2 sem corrupção

origem ilícita do dinheiro não 
deve ser objeto penal.

“No TSE a ideia da doação 
meramente irregular, portanto 
que veio de uma empresa com 
fontes lícitas e apenas não foi 
registrada, vinha sendo con-
siderada atípica do ponto de 
vista penal. Esta vinha sendo a 
jurisprudência até agora. Tanto 
é que os procuradores naquelas 
10 medidas estavam propondo 
a criminalização”, afi rmou.

O ministro também diferen-
ciou os casos envolvendo dinhei-
ro para campanhas eleitorais dos 
de enriquecimento ilícito. “Claro 
que se alguém recebeu dinheiro 
para uso próprio, isso já está em 
um outro plano, é enriquecimen-
to ilícito, seja lá por caixa 1 ou 
caixa 2”. De acordo com ele, cada 
caso tem que ser tratado de for-
ma separada. “Temos situações 
muito nuançadas que têm que 
ser tratadas com muito cuidado. 
Tem que investigar cada situa-
ção”, afi rmou (AE).

temos o caixa 2 propina”, disse 
o ministro, depois de participar 
de um debate sobre reforma 
tributária e guerra fi scal.

Mendes disse que, em prin-
cípio, se a doação eleitoral via 
caixa 2 não estiver associada a 

Fachin dá 15 dias para 
Renan Calheiros se 

defender da acusação

foram utilizados na denúncia 
da PGR, além da necessidade 
de novas diligências “visando 
ao cabal esclarecimento dos 
fatos”. Nesta semana, contudo, 
o ministro Fachin entendeu 
que cabe ao MPF “o juízo a 
respeito da suficiência dos 
elementos indiciários para 
oferecimento da denúncia” e, 
ao invés de autorizar ou não o 
prazo pedido pela PF, mandou 
notifi car os investigados para 
que respondam as acusações 
da denúncia (AE).

Abertura de CPI para 
apurar desvios na Dersa

empresas de fachada para la-
var recursos de empreiteiras 
em obras viárias na capital 
e região metropolitana de 
São Paulo, entre elas a Nova 
Marginal Tietê, o Rodoanel 
e o Complexo Jacu-Pêssego. 
Questionado pela reportagem 
sobre o assunto, o Governo de 
São Paulo disse, por meio de 
nota, que “respeita todas as 
decisões do legislativo paulis-
ta”. A Dersa informou, também 
por meio de nota “que não lhe 
cabe se manifestar acerca do 
livre exercício da atividade 
parlamentar” (AE).

A partir do próximo dia 17, 
um total de 35 planos de saúde 
de sete operadoras terá sua 
comercialização suspensa por 
determinação da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar 
(ANS). A medida resulta de 
monitoramento da garantia de 
atendimento dos planos aos 
consumidores, ou seja, se eles 
estão tendo a cobertura obri-
gatória, defi nida pelo órgão, em 
tempo hábil. Os planos de saúde 
suspensos totalizam em torno 
de 230 mil benefi ciários.

“Essa é uma medida pre-
ventiva, para proteção do 
consumidor”, disse a diretora 
de Normas e Habilitação dos 
Produtos da ANS, Karla Coelho. 
Ela explicou que as sete ope-
radoras atingidas (Federação 
das Sociedades Cooperativas 
de Trabalho Médico do Acre, 
Amapá, Amazonas, Pará, Ron-
dônia e Roraima; Saúde Sim 
Ltda; Associação Auxiliadora 
das Classes Laboriosas; Uni-
med-Rio; Operadora de Planos 
de Saúde Serra Imperial Ltda; 
Ecole Serviços Médicos Ltda; e 
Associação Santa Casa Saúde 
de Sorocaba) fi carão suspensas 
e não poderão comercializar 
os planos.

“Ou seja, não podem entrar 
novos beneficiários, porque 

ANS suspende 
comercialização de
35 planos de saúde

na nossa avaliação a gente 
identifi cou que o número de 
denúncias e reclamações dos 
consumidores fi cou acima do 
esperado para esses planos”, 
destacou Karla. A medida vale 
por três meses, até as operado-
ras se adequarem às normas e 
resolverem as principais ques-
tões para prestar assistência 
adequada aos benefi ciários. As 
denúncias e reclamações refe-
rentes à cobertura assistencial 
foram recebidas pela ANS no 
quarto trimestre de 2016.

Karla deixou claro que os 
clientes das operadoras atin-
gidas não sofrerão nenhuma 
interrupção na utilização dos 
planos. “Não tem nenhuma 
sanção para eles. A sanção é em 
relação às operadoras, que não 
podem vender novos planos”, 
disse (ABr). 
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Mario Enzio (*)

Reforma e 
Recuperação

Aprecio a analise de 

vocábulos: desde como 

ou quando foram 

criados. Há toda uma 

ciência por trás da 

etimologia.  

Que é estudo da origem 
e da evolução das pa-
lavras, uma disciplina 

que trata da descrição de uma 
palavra em diferentes estados 
anteriores daquela língua 
escrita ou falante. Analisa 
elementos que as constituem, 
o estudo gramatical da his-
tória das palavras, de onde 
surgiram, quais as suas fontes, 
quando entraram em nossa 
língua, e como as formas e os 
signifi cados se modifi caram.

Quando falamos ou es-
crevemos passamos uma 
informação para que o outro 
possa nos entender. Criamos 
um canal de comunicação. E 
ao nos utilizarmos de nosso 
arsenal de palavras vamos 
indicando o que estamos 
querendo ou pretendendo, 
entre outros signifi cados. O 
verdadeiro signifi cado de uma 
palavra está em pronunciar e 
haver entendimento entre os 
personagens que compõem 
esse canal de intercâmbio 
de ideias, pensamentos ou 
sentimentos.

O vocábulo chega à nossa 
língua através de uma evolu-
ção, que é a tal ciência que me 
referi acima, como em analises 
populares, que distorcem seu 
estudo da origem. Como por 
exemplo: é a etimologia da 
palavra ‘forró’. Acredita-se, no 
popular, que durante a Segun-
da Grande Guerra, quando os 
americanos tinham base em 
Natal, gostavam de ir dançar 
nos bailes da região, que di-
ziam ser para todos, que em 
inglês quer dizer ‘for all’. 

Só que isso não é de onde a 
palavra veio, mas é uma sim-
ples derivação de forrobodó, 
que existia no vocabulário, 
que signifi ca um baile popu-
lar, um arrasta pé, enfi m uma 

festança. Ainda mais, como 
a galera bebia para aliviar a 
tensão, e já que estávamos em 
guerra, a turma do deixa disso 
não entrava, e a confusão, o 
tumulto, a balbúrdia corria 
solta. Era briga generalizada, 
o que também o substantivo 
masculino, forrobodó, quer 
dizer.

Partindo do informal para 
o formal, sem falsidades ou 
duplos signifi cados, caio na 
analise do que possa ser 
entendido por recuperação. 
Amplas possibilidades se 
descortinam: recuperar-se de 
uma dor de cabeça, de uma 
enxaqueca, de uma cirurgia, 
de um tombo. E por aí vão os 
aplicativos que podem dar ao 
português corrente diversos 
signifi cados. 

Que tal se empregarmos em 
recuperação de uma econo-
mia? Aí é um prato cheio para 
economistas, governantes e 
legisladores darem interpreta-
ções tão diferentes que fazem 
com que esse estudo etimoló-
gico passe a ser cada vez mais 
excitante. O mesmo ocorre 
com o vocábulo: reforma. 

O que se entende por refor-
mar? Será que estamos falan-
do a mesma coisa? Reformar 
um telhado, a tela de proteção 
da fachada do Palácio do Pla-
nalto, o puxadinho lá de casa? 
O que você poderia entender 
por reforma administrati-
va, reforma da previdência, 
reforma do sistema político 
partidário, reforma do sistema 
de aposentadoria de políticos, 
reforma do sistema tributário 
nacional? Queremos mais im-
postos ou menos governo? 

Há um consenso entre os 
pesquisadores dessa matéria: 
que as palavras vão se tornan-
do conhecidas, mais faladas, 
e até ganham um ou outro 
signifi cado. Como recuperar 
ou reformar os estragos?  

(*) - Escritor, Mestre em Direitos 
Humanos e Doutorando em

Direito e Ciências Sociais. Site:
(www.marioenzio.com.br).
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O uso, a produção, a 
venda e o comércio de 
munições cluster, um 

tipo de projétil, que se abre 
no ar e espalha submunições 
explosivas e podem ser jogados 
ou disparados de um avião ou 
lançados de foguetes superfí-
cie-superfície, é proibida nos 
termos da Convenção sobre 
Munições Cluster (CCM), de 
2008, subscrita por mais de 100 
países signatários.

O Brasil não assinou a con-
venção e é um dos principais 
produtores mundial deste tipo de 
munição, ao lado de Estados Uni-
dos, China, Índia, Rússia, Israel e 
Paquistão, que também não são 
signatários da CCM. De acordo 
com a diretora de pesquisa do es-
critório da Anistia Internacional 
em Beirute, Lynn Maalouf, a coa-
lizão liderada pela Arábia Saudita 
justifi ca de modo absurdo o uso 
de munições cluster, alegando 
que está em conformidade com 
a lei internacional.

Sistema Astros da Avibras.

Entrada com 
reconhecimento facial

O Museu dell’Opera del Duo-
mo, de Florença, anunciou que 
além de bilhetes vai usar um 
sistema de reconhecimento 
facial para a entrada daqueles 
que visitam o local. A iniciativa, 
revelada pelo presidente do 
museu, Franco Lucchesi, tem 
o objetivo de tentar eliminar a 
prática de alguns guias turís-
ticos que revezam apenas um 
bilhete entre diversos visitantes 
para acessar diferentes espaços 
do local, uma espécie de “mer-
cado negro”.

Com o novo sistema, cada 
vez que o visitante, com posse 
de um bilhete, for atravessar 
uma catraca, seu rosto será 
fotografado. Desta forma, a 
imagem será comparada com a 
fotografi a cadastrada no bilhete 
para garantir que é a mesma 
pessoa. A nova tecnologia po-
derá ser usada a partir do mês 
de abril. O Museu dell’Opera del 
Duomo é formado pela catedral, 
o campanário e o batistério. O 
complexo arquitetônico dispõe 
de três andares, mais de 20 
salas e cerca de 6 mil m². Entre 
os principais nomes artísticos 
encontrados no museu estão 
Michelangelo, Donatello, Gio-
vanni del Biondo (ANSA).

Pela primeira vez desde 
2010, o número de cesarianas 
na rede pública e privada 
de saúde não cresceu no 
país. Dados divulgados pelo 
Ministério da Saúde revelam 
que esse tipo de procedimen-
to, que apresentava curva 
ascendente, caiu 1,5 ponto 
percentual em 2015. Dos 3 
milhões de partos feitos no 
Brasil no período, 55,5% 
foram cesáreas e 44,5%, 
partos normais. Os números 
mostram ainda que, conside-
rando apenas partos realiza-
dos no SUS, o percentual de 
partos normais permanece 
maior – 59,8% contra 40,2% 
de cesarianas. 

No ano passado, segundo a 
pasta, dados preliminares in-
dicam tendência de estabili-
zação do índice, que fi cou em 
torno de 55,5%. Esta semana, 
o governo anunciou novas 
diretrizes de assistência ao 
parto normal, que servirão 
de consulta para profi ssionais 
de saúde e gestantes. “Toda 
mulher terá direito de defi nir 

Toda mulher tem direito de defi nir o seu plano de parto.

Papa confi rma 
viagem a 
Colômbia para 
setembro

O papa Francisco confi rmou 
sua viagem para a Colômbia 
entre os dias 6 e 11 de setem-
bro. O líder da Igreja Católica 
visitará as cidades de Bogotá, 
Villavicencio, Medellín e Car-
tagena. “Aceitando o convite 
do presidente da República e 
dos bispos colombianos, Sua 
Santidade o papa Francisco 
fará uma viagem apostólica 
para a Colômbia”, anunciou a 
vice-diretora de comunicação 
da Santa Sé, Paloma Ovejero. 

A viagem de Francisco já era 
especulada desde o ano passa-
do, quando o Papa e diplomatas 
do Vaticano ajudaram a mediar 
as negociações de paz entre o 
governo do presidente Juan 
Manuel Santos e o grupo guerri-
lheiro Farc. O acordo de paz foi 
assinado em 2016 e rendeu um 
prêmio Nobel a Santos, que se 
reuniu com Francisco no Vati-
cano em dezembro. Nascido na 
Argentina, Jorge Mario Bergo-
glio tem concentrado esforços 
na América Latina desde que 
iniciou seu Pontificado, em 
2013, substituindo Bento XVI, 
que renunciara ao cargo.

Sua primeira viagem interna-
cional foi ao Brasil, para a Jornada 
Mundial da Juventude daquele 
ano. Ele também já visitou a 
Bolívia, Equador, Peru, Paraguai 
e Cuba, onde também auxiliou na 
intermediação da retomada das 
relações diplomáticas entre a ilha 
e os Estados Unidos. Atualmente, 
uma delegação da Santa Sé parti-
cipa das negociações entre o go-
verno e a oposição na Venezuela, 
na tentativa de solucionar a crise 
política local  (ANSA).

Um robô criado para fazer hambúrgueres fez 
sua estreia na cozinha de uma rede de fast-
food em Pasadena, na Califórnia. Chamado de 
Flippy, o experimento foi desenvolvido pela 
Miso Robotics em parceria com o grupo Cali, 
proprietário da rede de hamburgueria CaliBur-
guer. Além de fritar hamburgueres, Flippy ainda 
monitora o nível de temperatura e de cocção e 
avisa quando a carne está “quase pronta” para, 
em seguida, preparar a salada, queijos, molhos 
e fi nalizar o lanche.

O androide usa câmeras fotográficas, sen-
sores e software de aprendizados automá-

ticos para localizar os ingredientes sem ter 
necessidade de passar por reconfiguração. 
Todo o processo de montagem do lanche 
leva poucos minutos. Em nota, o CEO da 
Miso Robotics, David Zito, disse que Flippy 
também pode ser usado para desenvolver 
outras funções na cozinha como fritar batatas 
e cortar legumes.

A expectativa é que o robô seja usado em 
outras 50 lojas da rede nos próximos dois anos. 
A ideia é que o novo “chef” prepare os lanches 
o mais rápido possível, de forma mais segura e 
com menos erros (ANSA).

Pagar dívidas é a principal 
preocupação da maioria das 
pessoas que aguardavam nas 
fi las das agências da Caixa na 
capital paulista na manhã de 
sexta-feira (10). Elas foram 
receber o dinheiro do saque 
de contas inativas do FGTS. No 
estado de São Paulo, 1,6 milhão 
de pessoas têm direito ao saque. 
Serão pagos aproximadamente 
R$ 3 bilhões.

Luciano de Santana, vende-
dor, tentou sacar o dinheiro 
utilizando o cartão do cida-
dão, mas não conseguiu. “Deu 
problema no meu cartão. Tive 
de pegar a fila. Eu creio que 
tenho um valor baixo [para 
sacar]. Vou pagar contas, in-
felizmente, só pagar dívida”, 
disse. Na região da Lapa, zona 
oeste da capital paulista, as-
sim que a agência iniciou as 
atividades, Maria José da Sil-
va, balconista, estava ansiosa 
na fila. Nascida em fevereiro, 
ela esperava para receber o 
seu dinheiro. “Eu vou pagar 

As agências da Caixa anteciparam em duas horas o atendimento 

aos clientes devido aos saques das contas inativas do FGTS.
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Arábia Saudita usou armas 
brasileiras em ataques no Iêmen

A Anistia Internacional denunciou que uma coalizão liderada pela Arábia Saudita utilizou armamentos 
fabricados no Brasil em três ataques no Iêmen nos últimos 16 meses

A entidade informou ainda 
que após ter documentado o 
uso de munições cluster, pela 
primeira vez em outubro de 
2015, enviou uma carta formal 
à Avibras. Por meio de nota, a 
Avibras informou que todos os 
produtos de defesa fabricados 
por ela respeitam estes aspec-
tos humanitários e não poderia 
avaliar as origens dos artefatos 
encontrados no Iêmen por não 
ter acesso ao local do confl ito.

A Avibras disse que, na produ-
ção e no fornecimento de seus 
produtos de defesa, “sempre 
cumpriu as legislações e os 
requisitos estabelecidos para o 
setor, inclusive os acordos in-
ternacionais no âmbito da ONU 
e os acordos nos quais o Brasil 
é signatário”. A empresa acres-
centou que as suas exportações 
são autorizadas por órgãos pú-
blicos brasileiros competentes 
e “destinadas a nações amigas 
que também cumprem estas 
legislações” (ABr).

“O uso de tais armas é proibido 
pela lei internacional humanitá-
ria em qualquer circunstância. 
À luz de evidências crescentes 
é mais urgente do que nunca 
que o Brasil faça sua adesão 
à Convenção sobre Munições 
Cluster e que a Arábia Saudita 
e os membros da coalizão parem 

todo uso destas armas”, disse a 
diretora. Vestígios identifi cados 
pela Anistia Internacional mos-
tram que o ataque partiu de um 
foguete Astros II, fabricado pela 
empresa brasileira Avibras. Os 
foguetes atingiram as áreas re-
sidenciais de Gohza, al-Dhubat 
e al-Rawdha.

Número de cesarianas cai 
pela primeira vez no Brasil

o seu plano de parto, que trará 
informações como o local onde 
será feito, as orientações e os 
benefícios do parto normal”, 
informou o ministério.

Segundo a pasta, as medidas 
visam ao respeito no acolhi-
mento e mais informações para 
o empoderamento da mulher 
no processo de decisão ao qual 
tem direito. “Assim, o parto 
deixa de ser tratado como um 
conjunto de técnicas e repre-

senta momento fundamental 
entre mãe e fi lho”, acres-
centou. Para o ministério, a 
estabilização das cesarianas 
no país é consequência de 
medidas como a implemen-
tação da Rede Cegonha e 
investimentos em 15 centros 
de Parto Normal; a qualifi ca-
ção das maternidades de alto 
risco; e a maior presença de 
enfermeiras obstétricas na 
cena do parto (ABr).

Trabalhadores usam dinheiro 
do FGTS para pagar contas

contas, esse dinheiro veio 
numa ótima hora. Eu não 
estava esperando. Ter esse 
dinheiro para receber foi uma 
boa surpresa”, disse.

Rafaela Jesus Pereira disse 
que não conseguiu conferir 
se tinha direito ao saque. De-
sempregada, ela espera poder 

receber dinheiro também para 
quitar dívidas. Leonel de Souza 
Borges, aposentado, nasceu em 
janeiro e esperava na fi la, oti-
mista, para receber o dinheiro 
do FGTS. “A gente vai gastar 
no que for melhor, mas, com 
certeza, vai ter churrasco”, 
brincou (ABr).

Robô cozinheiro prepara hambúrgueres
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As mentiras que os 
‘especialistas’ em 
conversão contam

Se você é um 

empresário, 

empreendedor digital ou 

alguém interessado em 

impedir que “verdades 

sem fundamento” 

coloquem o desempenho 

e a receita do seu 

negócio em risco, este 

artigo será perfeito

A ideia aqui é alertar 
sobre alguns mitos do 
mundo do Conversion 

Rate Optimization (CRO), 
que já caíram por terra, mas 
que ainda são amplamente 
difundidos no mercado. Para 
quem não conhece o CRO, ele 
é um conjunto de técnicas de 
Marketing Digital que visa ex-
trair o maior número possível 
de clientes dentre os visitantes 
do site de uma empresa. 

Vale lembrar que o site 
muitas vezes é a principal 
porta de entrada de um ne-
gócio, ajudando a apresentar 
seu produto ou serviço e, por 
isso, vemos muitos “gurus” 
da tecnologia disseminando 
informações erradas sobre o 
assunto.

Entre as diversas opções 
existentes para ajudar no au-
mento das taxas de conversão 
de um site, os formulários, seja 
para solicitação de um orça-
mento, compra em e-commer-
ce ou inscrição para testar um 
software, são uma das formas 
mais utilizadas na busca por 
fi delizar o visitante. 

Sobre este item, há quem 
diga que a diminuição do nú-
mero de campos obrigatórios 
irá sempre aumentar a taxa 
de conversão. Porém, já foi 
provado, por meio de diver-
sos cases, que nem sempre 
é assim, já que a inclusão 
de campos estratégicos, por 
exemplo, pode ser uma alter-
nativa valiosa para qualifi car 

melhor os seus leads. 
Outro exemplo, é a inclusão 

de campos que comuniquem 
ao visitante que você entende 
qual é o problema dele e que 
poderá ajudá-lo. Isso gera 
confi ança em seu potencial 
cliente. Quando o assunto é 
depoimento de clientes em 
seu site, muitos afi rmam que 
mensagens negativas vão pre-
judicar sua taxa de conversão. 
Essa é outra inverdade espa-
lhada por aí, pois os reviews 
negativos, podem sim, trazer 
mais confi ança. Isso foi com-
provado por uma pesquisa 
da Reevo, uma consultoria de 
marketing digital, que anali-
sou mais de 2.5 milhões de 
reviews e concluiu que 68% 
dos usuários acreditam nos 
depoimentos quando se depa-
ram com mensagens positivas 
e negativas dos clientes. 

Não é só isso, a mesma 
pesquisa mostrou que 95% 
acreditam que há censura 
quando se encontram apenas 
depoimentos positivos em 
um site. 

Mas tome cuidado nessa 
moderação, pois a quantidade 
de reviews negativos pode 
incentivar o efeito contrário e 
realmente diminuir suas taxas 
de conversão. É neste sentido 
que digo não há verdades 
absolutas quando o assunto é 
CRO. O importante é sempre 
garantir que sua equipe não 
realize nenhuma alteração nas 
suas páginas ou reformulação 
de seu site, sem que sejam 
previamente testadas esta-
tisticamente. Essa é a melhor 
maneira para se traçar estra-
tégias de otimização.

Nunca deixe que gurus base-
ados no simples “achômetros”, 
determinem as diretrizes da 
sua empresa.

(*) - É CEO da Supersonic, primeira 
empresa brasileira 100% focada no 
aumento das taxas de conversões 

de sites.

Rafael Damasceno (*) 

A - Mistérios da Cidade
“Take your beliefs for a ride!”. É com este slogan “leve suas crenças 
para darem uma voltinha!”, que o SP Haunted Tour, um passeio no-
turno  ganha as ruas do centro velho. O city tour foi criado a partir de 
pesquisa sobre as lendas urbanas. Aprende-se muito sobre histórias 
trágicas e crimes famosos, fazendo com que o participante conheça os 
mais variados personagens, sejam eles verídicos, fabulosos, sobrenatu-
rais ou aterrorizantes. Dura cerca de duas horas a bordo de um ônibus 
executivo de 40 lugares. O circuito passa por pontos como  a Catedral 
da Sé, o Cemitério da Consolação, o Theatro Municipal, entre outros. 
O próximo acontece no sábado, dia 25, às 19h00 e 21h30. Informações 
tel. 99241-5239 ou (elaine.daquino@terra.com.br).

B - Negócios e Liderança
Estão abertas as inscrições para o 4º Fórum Internacional de Negócios, 
Liderança e Coaching promovido pela SBCoaching nos próximos dias 
23 a 25, no WTC Events Center. Objetiva fornecer novas ferramentas e 
técnicas em liderança para executivos, empresários, gestores e profi s-
sionais de RH. Os participantes terão oportunidade de aprender sobre 
novas ferramentas e soluções de liderança e gestão com palestrantes 
internacionais como Martin Seligman, Brian Tracy, Fátima Doman, Villela 
da Matta e Flora Victoria. Inscrições pelo site (www.forumdecoaching.
com.br), e-mail (forum@sbcoaching.com.br) ou tel. 3775-5753. 

C - Ipanema Reserve 
Pioneira no Brasil na exportação de cafés especiais, a Ipanema Coffees com-
pleta 25 anos de presença no mercado externo, levando cafés de altíssima 
qualidade para 25 países e somando, ao fi nal de 2016, mais de 1,9 milhão de 
sacas de 60 kg exportadas das três fazendas situadas nas cidades de Alfenas e 
Conceição do Rio  Verde, no sul de Minas Gerais, que têm no total 14 milhões 
de pés plantados. Com base em processos fundamentados na inovação, que 
resultam em consistência na produção e na comercialização, a Ipanema tem 
desenvolvido relacionamentos de longo prazo com seus clientes. Nos Estados 
Unidos, este ano, a edição especial Ipanema Reserve Brazilian foi lançada pela 
rede americana Circle K em suas mais de 7 mil lojas em todo o país. Outras 
informações no site: (www.ipanemacoffees.com.br).

D - Economia de Água
A cervejaria Ambev lança, em parceria com a Rede Brasil do Pacto Glo-
bal da ONU, plataforma online que oferece gratuitamente um sistema 
de gestão para empresas que usam água no seu processo produtivo 
consigam economizar esse recurso. Com base na realização de um auto-
diagnóstico, as empresas cadastradas podem identifi car suas lacunas 
e selecionar ações para evolução das suas práticas, construindo um 
plano de ação personalizado que pode ser acompanhado mensalmente. 
O sistema de gestão utilizado internamente pela Ambev contribuiu, nos 
últimos 13 anos, para uma redução de mais de 40% no consumo de água 
da cervejaria. Saiba mais em (www.saveh.com.br). 

E - Semana Mazzaropi 
O Instituto Mazzaropi, espaço em Taubaté que reúne mais de 20 mil 
itens sobre a vida e a obra do cineasta e comediante Amácio Mazzaropi 
(1912-1981), organizará, de 2 a 9 de abril, a 24ª Semana Mazzaropi, 
com apoio do Sesc-SP. Sob o tema “Mazzaropi, o Brasil e a Felicidade”, 
o evento, gratuito, visa a preservar a memória, o legado e a extensa 
lista de trabalhos desse grande ator e cineasta que imortalizou o per-
sonagem Jeca Tatu. A programação terá mesas redondas e mostras 
de fi lmes. Na capital paulista, o Centro de Pesquisa e Formação do 
Sesc e o Centro de Memória do Circo são exemplos dos espaços que 
vão receber atividades da Semana Mazzaropi. Saiba mais em (www.
museumazzaropi.org.br).

F - Setor de Logística
Entre os dias 16 e 19 de maio, o Transamérica Expo Center recebe a 
quarta edição da CeMAT South América. Criada pela alemã, Deutsche 
Messe AG, líder em organização e promoção de eventos de negócios, a 
feira promete apresentar as principais inovações e lançamentos deste 
ano para o setor de logística e intralogística, incluindo equipamentos, 
maquinário, tecnologias e insumos. O evento deve reunir centenas de 
marcas nacionais e internacionais que apresentarão suas novidades para 
as empresas do segmento. O pavilhão também será palco de encontros 
e debates de especialistas sobre o tema. A expectativa é de que mais 
de 10 mil pessoas, entre empresários e especialistas do setor, visitem o 
evento. Outras informações: (http://cemat-southamerica.com.br/).

G - Oportunidade de Emprego  
A rede de restaurantes de inspiração italiana Abbraccio Cucina Italiana, 
que pertence ao mesmo grupo do Outback Steakhouse, oferece 100 vagas 
para cargos de recepcionistas, atendentes (mesa e bar) e auxiliares de 
cozinha e de limpeza. As vagas estão abertas para a quarta unidade da 
marca, localizada no Shopping Center 3. O processo de contratação acon-
tece de sewgunda (13) a quarta (15), das 9h00 às 15h00. Os interessados 
devem comparecer ao CAT Luz, na Av. Prestes Maia, 913. Informações 
em (www.abbracciorestaurante.com.br/trabalheconosco).

H - Mercado da Moda
Um novo campo de estudo do Direito, o Fashion Law (Direito da Moda), 
decorrente do crescimento desse mercado, tem atraído a atenção dos juristas. 
De olho nas tendências e inovações do setor, a Faculdade Santa Marcelina, 
pioneira no Ensino Superior de Moda no Brasil, promove a palestra “Direito 
na Moda”, com entrada franca, nesta segunda-feira (13), a partir das 20h00, 
no campus de Perdizes (R.Dr. Emilio Ribas, 89). O evento objetiva oferecer 
um panorama geral sobre questões jurídicas comumente presentes a esse 
mercado, bem como apresentar os novos desafi os enfrentados por empresas, 
criadores e juristas. A palestra será proferida pela advogada Deborah Portilho, 
presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB/RJ. Entrada gratuita.

I - Colheita da Oliva 
Contagem regressiva para uma das datas mais aguardadas pelos produ-
tores de oliveiras do Rio Grande do Sul. A Abertura Ofi cial da Colheita 
da Oliva acontece nesta quarta-feira (15), em uma das propriedades 
da Tecnoplanta, empresa que produz o azeite de oliva extra virgem 
Prosperato, no km 332 da BR 290, em São Sepé, a cerca de 260 km de 
Porto Alegre. O Estado tem cerca de dois mil hectares de área total 
plantada, por aproximadamente 160 produtores, com oito indústrias 
de azeite de oliva e 13 marcas. A produção do ano passado resultou em 
100 toneladas de frutas e 15 mil litros de azeite de oliva extra virgem. 
Saiba mais em (www.tecnoplantamudas.com.br). 

J - Ajudando com o Imposto  
A legislação brasileira assegura aos contribuintes o direito de escolher onde 
aplicar parte do valor do imposto de renda. O declarante poderá destinar até 
6% do imposto de renda devido de Pessoa Física para projetos voltados a 
idosos, crianças e adolescentes no Estado de São Paulo. Há a possibilidade 
também de, quem tiver imposto de renda a restituir, doar a esses projetos 
sociais. O valor será descontado do imposto já retido na fonte e não representará 
custo extra ao contribuinte.  O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e o 
Conselho do Idoso, ligados à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
de São Paulo, são entidades com trabalhos sólidos, efetivos e reconhecidos 
internacionalmente (www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br).

A - Mistérios da Cidade
“Take your beliefs for a ride!”. É com este slogan “leve suas crenças 

D - Economia de Água
A cervejaria Ambev lança, em parceria com a Rede Brasil do Pacto Glo-
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O Indicador de Intenção de 
Investimentos da Indústria, 
medido pela Fundação Getulio 
Vargas, avançou 6,9 pontos no 
primeiro trimestre deste ano 
em relação ao trimestre ante-
rior. É quarta alta consecutiva 
e, com o resultado, o indicador 
chegou a 100 pontos, o maior 
nível desde o primeiro trimes-
tre de 2015 (100,8).

A escala varia de zero a 
200 pontos. Os 100 pontos 
são a zona de neutralidade 
entre o pessimismo (abaixo 
de 100 pontos) e otimismo 
(acima de 100 pontos). No 
primeiro trimestre deste ano, 
a proporção de empresas que 
pretendem investir mais nos 
12 meses seguintes fi cou em 
19,9%, mesmo percentual 
das que tencionam investir 
menos. No trimestre anterior, 
o percentual de empresas que 

A intenção de investir da Indústria tem a quarta alta 

consecutiva.

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), 
que mede a inflação para 
famílias com renda até cinco 
salários mínimos, acumulou, 
em fevereiro deste ano, uma 
taxa de 4,69% em 12 meses. 
A taxa é inferior à acumulada 
até janeiro (5,44%), segundo 
dados divulgados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE).

A taxa do INPC também foi in-

ferior à infl ação ofi cial, medida 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
que acumula taxa de 4,76% em 
12 meses. Considerando-se 
apenas o mês de fevereiro, o 
INPC fi cou em 0,24%, abaixo 
do 0,42% do INPC de janeiro. 
Os produtos alimentícios tive-
ram uma queda de preços de 
0,53%, enquanto os não ali-
mentícios registraram infl ação 
de 0,59% (ABr).

Fipe registra nova 
defl ação em São Paulo

O Índice de Preços ao Consumi-
dor (IPC), medido pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe) na cidade de São Paulo, 
iniciou março com recuo de 0,09%, 
ante uma queda de 0,08% no fecha-
mento de fevereiro. O grupo ali-
mentação foi o que mais infl uenciou 
o resultado, ao registrar redução de 
preços em nível mais acentuado do 
que no último levantamento. Nessa 
classe de despesa, o índice passou 
de -0,69% para -0,73%.

A apuração da primeira prévia da 
Fipe mostra que dos sete grupos 
pesquisados, quatro apresentaram 
diminuição na média de preços, 
dois tiveram elevação e um desa-
celerou. Em transportes, a taxa 
indicou queda de 0,19% sobre 
uma variação negativa de 0,17%, 
registrada no encerramento de 
março. Em despesas pessoais, 
foi constatada queda de 0,13%, a 
mesma variação medida no último 
levantamento. No grupo vestuário, 
foi mantido o movimento de recu-
peração de preços. Na média, o 
índice caiu  0,33%, mas na pesquisa 
passada o recuo tinha sido mais 
signifi cativo (-0,42%).

Em educação, é observado ca-
minho inverso - os preços, que no 
começo do ano sempre sobem mais, 
agora começam a se estabilizar. No 
fechamento de fevereiro, o grupo 
tinha apresentado alta de 0,13% e 
passou para 0,04%. A maior taxa 
foi encontrada no grupo saúde (de 
0,69% para 0,71%), mas a alta mais 
expressiva ocorreu em habitação 
(de 0,13% para 0,36%) (ABr).

O IPCA recuou de 0,38% 
em janeiro para 0,33% 
em fevereiro. Os ali-

mentos, que haviam tido uma 
infl ação de 0,35% em janeiro, 
registraram uma queda de pre-
ços (defl ação) de 0,45% no mês 
seguinte. Os números foram 
divulgados pelo IBGE.

A queda de preços do grupo 
alimentação e bebidas foi pro-
vocada por recuos nos preços 
de vários produtos, como o 
feijão-carioca (-14,22%), feijão-
preto (-9,22%), batata-inglesa 
(-5,06%), frango inteiro (-3,83%), 
tomate (-3,33%), frutas (-2,46%), 
farinha de trigo (-1,22%), car-
nes (-1,22%), açúcar refi nado 
(-1,10%), arroz (-0,60%) e pão 
francês (-0,55%).

Apesar da queda de muitos 
produtos, alguns alimentos 
fi caram mais caros. É o caso da 
cenoura (11,77%), hortaliças 
(5,22%), farinha de mandioca 
(2,63%), café moído (1,82%) e 

Em fevereiro, brasileiros gastaram menos para comprar alimentos.

A
rq

ui
vo

/A
B

r

Tâ
ni

a 
R

êg
o/

A
B

r

Infl ação é a mais baixa 
para fevereiro desde 2000
Com uma queda de preços de 0,45%, os alimentos foram os principais responsáveis pelo recuo da 
infl ação ofi cial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em fevereiro na 
comparação com o mês anterior

óleo de soja (1,05%).
E, enquanto comprar produtos 

para fazer sua própria refeição 
em casa fi cou, em média, 0,75% 
mais barato, comer fora custou 

mais 0,11%. O aumento de 5,04% 
dos gastos com educação, por 
outro lado, impediu uma queda 
maior da infl ação ofi cial. Feverei-
ro é o mês em que habitualmente 

são reajustadas as mensalidades 
dos cursos regulares, cujos va-
lores subiram 6,99%. Esse foi o 
item individual que mais pesou 
na infl ação do mês (ABr).

Cresce a intenção de 
investimentos da indústria

queriam investir era de apenas 
17,8%, enquanto as que estima-
vam investir menos eram 24,7% 
do total.

A proporção de empresas 
que estão certas em relação ao 
plano de investimentos para os 

próximos 12 meses (29,2%) 
superou a proporção das que 
estão incertas (22,7%). Esse 
foi o menor percentual de 
empresas incertas sobre a 
execução dos investimentos 
desde o fi m de 2015 (ABr).

Famílias com renda mais baixa 
tiveram infl ação de 4,69%
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Florestas plantadas 
garantem

lucratividade no campo

O plantio contribui com 

a redução dos gases do 

efeito estufa e com o 

sequestro de carbono

Considerado um dos seg-
mentos mais atrativos 
do nosso agronegócio, o 

mercado de fl orestas plantadas 
ocupa sete milhões de hectares 
do território nacional, gera 540 
mil empregos diretos e, em 
2015, rendeu R$ 69 bilhões, 
valor que representa 6% do 
PIB. 

Além disso, o Brasil é o 
maior exportador do mundo de 
celulose de eucalipto, matéria-
prima utilizada na produção de 
papel e celulose, mercado que 
registrou no último ano um 
faturamento de US$ 9 bilhões, 
de acordo com a Indústria Bra-
sileira de Árvores (IBÁ). 

A atividade também pode 
ser vista como uma solução 
sustentável para combater o 
desmatamento no Brasil, pois 
ajuda a suprir as necessidades 
econômicas e ainda minimiza a 
procura por madeira extraída 
de forma ilegal. Outra vanta-
gem é que o plantio contribui 
com a redução dos gases do 
efeito estufa e com o seques-
tro de carbono, isso porque, 
cada hectare de fl oresta em 
desenvolvimento é capaz de 
absorver de 150 a 200 tonela-
das de gás carbônico (CO²) da 
atmosfera.

Além de todos os benefícios, 
o mercado também favorece 
a indústria de equipamentos 
destinados ao cultivo e manejo 
fl orestal. Afi nal, quando fala-
mos em fl orestas plantadas, 
devemos pensar em todas as 
etapas da cadeia produtiva, 
pois apenas com o auxílio 
de tecnologias adequadas é 
possível realizar o trabalho de 
maneira segura e efi ciente.

Quando avaliamos uma área 
de cultivo de eucalipto, por 
exemplo, o manejo geralmente 
é terceirizado por empreiteiros 
fl orestais, responsáveis por 
entrar com máquinas para fa-
zer o corte e o desgalhamento 
das árvores para a posterior 

venda. Nesse ponto, temos 
duas formas de trabalho: nos 
terrenos grandes e planos, o 
equipamento mais indicado é 
o harvester, capaz de derru-
bar, descascar e processar as 
árvores; já, em áreas menores 
ou íngremes, a melhor forma 
de realizar o corte e a desbrota 
são realizados com o uso de 
motosserra e roçadeira, res-
pectivamente.

No entanto, alguns pontos 
merecem atenção quando 
falamos em motosserras, pois 
a indústria de equipamentos 
destinados ao manejo fl orestal 
trabalha constantemente para 
desenvolver ferramentas que 
garantam a segurança dos 
operários. Por isso, além dos 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), existem 
motosserras com sistemas 
especiais de freios, ativados 
para travar a corrente e evi-
tar possíveis acidentes caso o 
operador faça um movimento 
brusco. 

Outra tecnologia disponível é 
o freio acionado de acordo com 
a postura, ou seja, se o opera-
dor está com uma postura erra-
da, a máquina trava a corrente 
e no sabre automaticamente. 
Já para os médios e pequenos 
produtores, é possível utilizar 
também pulverizadores para 
fazer o controle de pragas, 
atomizadores destinados à 
aplicação de insumos e cal-
cário para a correção de solo 
e roçadeiras próprias para a 
desbrota, o que minimiza o 
esforço físico no trabalho.

Como podemos notar, o 
segmento está muito bem es-
truturado, pois garante lucrati-
vidade, auxilia na preservação 
do meio ambiente e ainda esti-
mula o trabalho das indústrias 
de equipamentos. Essa é uma 
cadeia de negócios altamente 
produtiva e, certamente, o país 
ainda será uma das maiores 
referências em manejo de 
fl orestas plantadas.

(*) - É consultor técnico de produtos 
da Husqvarna, líder global no 

fornecimento de equipamentos
para o manejo de áreas verdes.

Paulo Figueiredo (*)

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)

O ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, pediu ao 
presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, a votação do projeto 
que regulamenta o exercício 
da profi ssão de detetive parti-
cular, ao instituir e disciplinar 
as atividades de coleta de dados 
ou informações no interesse 
privado. O ministro estava 
acompanhado do presidente 
da Comissão Nacional Pró-re-
gulamentação, Itacir Flores. O 
projeto é de autoria do próprio 
ministro, quando era deputado 
federal. 

O texto já foi aprovado na Co-
missão de Assuntos Sociais do 
Senado e está pronto para ser 
votado em Plenário. Nogueira 
explicou que a regulamenta-
ção proposta na matéria está 
em harmonia com a atividade 
policial e não há impasses para 
aprovação nesse sentido. Euní-
cio vai discutir a votação com 
os líderes partidários na reunião 
marcada para a próxima terça-
feira (14), que contará também 
com o relator da matéria e líder 
da Minoria, senador Humberto 
Costa (PT-PE). 

A intenção é incluir o projeto 
na pauta do Plenário na próxima 
semana. O detetive particular 
deverá concluir curso de forma-
ção profi ssional da atividade de 
coleta de dados e informações 
de interesse privado, equivalen-
te ao nível médio. O curso terá 

Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e presidente

do Senado, Eunício Oliveira.

Tramita na Câmara o projeto 
do deputado Eduardo Barbosa 
(PSDB-MG), que estabelece 
avaliação biopsicossocial do 
segurado, realizada por equipe 
multiprofissional e interdis-
ciplinar, para concessão da 
aposentadoria por invalidez. A 
avaliação considerará, entre ou-
tros aspectos, os impedimentos 
nas funções e nas estruturas do 
corpo; os fatores socioambien-
tais, psicológicos e pessoais; e 
a limitação no desempenho de 
atividades.

Pela proposta, o benefício 
será concedido após esgotadas 
as possibilidades de habilitação 
e reabilitação do segurado. 
Atualmente, a Lei de Benefícios 
Previdenciários condiciona o 
benefício a exame médico-pe-
ricial feito por médico do INSS. 
Segundo Barbosa, é importante 
ampliar o alcance da perícia 
do INSS, para a concessão de 
aposentadoria por invalidez. 
“A apreciação multiprofi ssional 
de cada caso possibilitará que 
a limitação ou impedimento 
não seja avaliada apenas pelo 
ângulo médico”.

Barbosa afi rmou que, mesmo 
já ocorrendo a participação de 
outros profi ssionais de saúde 
no exame médico-pericial, não 

Barbosa: amparo legal para 

avaliação mais abrangente das 

condições físicas e emocionais 

do trabalhador.

O pecuarista José Carlos Bu-
mlai confi rmou na sexta-feira 
(10), que seu fi lho, Maurício 
Bumlai, fez dois repasses de 
R$ 50 mil ao ex-senador Del-
cídio do Amaral, mas negou 
que o dinheiro tenha qualquer 
relação com a compra do si-
lêncio do ex-diretor da Área 
Internacional da Petrobras, 
Nestor Cerveró. O pecuarista, 
que cumpre prisão domiciliar 
em São Paulo, foi interrogado, 
por videoconferência pelo juiz 
Ricardo Soares Leite, da 10ª 
Vara Federal de Brasília. 

Bumlai confi rmou que Del-
cídio de fato falou sobre uma 
possível delação de Cerveró 
em uma conversa que teve 
em 2015 com seu fi lho, Mau-
rício Bumlai, mas este teria 
recusado qualquer envolvi-
mento com o assunto. “Ele 
[Maurício] falou [que] não, 
que não ia fazer isso, porque 
não tínhamos nada a ver com 
Nestor Cerveró. Depois, ele 
[Delcídio] voltou e pediu aju-
da em caráter pessoal. Para 
manter o padrão de vida que 
ele tem, não era com salário de 
senador”, disse pecuarista.

“Inicialmente o pedido foi 
R$ 50 mil, e ele [Maurício] deu. 

Pecuarista José Carlos Bumlai.

Em entrevista à rádio 
CBN, ele negou se can-
didatar à reeleição em 

2018 mesmo que as mudanças 
estruturais encaminhadas por 
ele sejam aprovadas e o Brasil 
esteja em uma situação melhor. 
De acordo com o presidente, o 
ex-deputado Eduardo Cunha, 
que está preso em Curitiba 
pela Operação Lava Jato, não 
tem “infl uência nenhuma” no 
governo. 

Ao repetir a promessa de 
afastar provisoriamente os mi-
nistros que forem denunciados 
por fatos relativos à operação, 
Temer disse que a saída tempo-
rária será “evidentemente sem 
subsídios”. “Se eu chegar ao fi m 
do governo nessas condições 
[aprovação das reformas e re-
cuperação econômica], e tenho 
quase que absoluta certeza que 
chegarei, a única coisa que 

Presidente Temer visitou o Complexo

Multimodal Aluízio Campos.

Valor do IPVA 
poderá considerar 
peso do veículo

A Câmara dos Deputados 
analisa a proposta do deputado 
Vicentinho Júnior (PR-TO), 
que modifi ca a forma de cobran-
ça do Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores 
(IPVA), passando a considerar 
o peso do veículo para defi nir o 
valor do tributo devido. Hoje a 
maioria dos estados adota o cri-
tério da capacidade econômica 
do contribuinte, aferida pelo 
valor de venda do veículo. 

A ideia é substituir esse 
critério pelo de desgaste cau-
sado por cada tipo de veículo, 
vinculado ao peso do carro. 
Segundo o autor, a iniciativa 
vai captar mais dinheiro para a 
reforma de estradas. “Estima-
se a demanda pela construção 
de novas rodovias em 12 mil 
km, além de outros 15 mil km 
de duplicação, até o fi nal da 
década, o que representaria 
um gasto aproximado de R$ 
350 bilhões”, observou.

A proposta será analisada 
primeiramente pela Comissão 
de Constituição e Justiça, 
quanto à sua admissibilidade. 
Se aprovada, será examinada 
por uma comissão especial e, 
então, votada em dois turnos 
pelo Plenário (Ag.Câmara).
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Temer diz que quer ser lembrado 
pelos serviços prestados ao país

O presidente Michel Temer disse que quer ser lembrado na história pelo serviço que prestou ao país 
promovendo as reformas necessárias

vidência, o presidente voltou a 
defender que ela seja aprovada 
“tal como está” no Congresso. 
O governo federal encaminhou 
a proposta que “acha neces-
sário para que o Brasil não se 
transforme [fi que com situação 
semelhante] em estados como 
Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e Minas Gerais”, que estão 
com “enormes difi culdades” no 
orçamento previdenciário.

Questionado sobre as críticas 
do líder do PMDB no Senado, 
Renan Calheiros, segundo 
quem o ex-presidente da Câ-
mara, Eduardo Cunha, está 
ocupando espaço no governo, 
o presidente negou. “Absoluta-
mente não existe [infl uência]. 
Imagine se o Eduardo Cunha, 
que está distante, pode in-
fl uenciar alguma coisa aqui? 
Não tem infl uência nenhuma”, 
respondeu (ABr).

quero é ser reconhecido pela 
história. Quero ser recordado 
pelo serviço que faço ao meu 
país, e ser reconhecido como 
quem prestou um serviço pelo 
país”, afi rmou, negando que 

será mordido pela “mosca azul” 
do poder, como indagou o jor-
nalista Jorge Bastos Moreno, 
na entrevista.

Sobre as difi culdades para 
aprovação da reforma da Pre-

Bumlai assume pagamentos a 
Delcídio e nega obstrução à Lava Jato

Ai teve um segundo pedido de 
mais R$ 50 mil, e ele deu tam-
bém, e é só”, afi rmou Bumlai, 
reiterando que as quantias 
foram entregues por seu fi lho 
somente para manter uma boa 
relação com o então senador, 
cujo poder poderia prejudicar 
os negócios da família. O pe-
cuarista negou envolvimento 
com Cerveró, com quem não 
tinha nenhuma relação antes 
do ex-diretor da Petrobras ser 
preso, em 2015. Os dois dividi-
ram uma cela por quase um ano 
na Superintendência da Polícia 
Federal em Curitiba.

À época dos repasses, em 
2015, Delcídio chegou a ser 

preso em pleno exercício do 
cargo de senador, acusado de 
tentar montar um esquema 
para impedir o acordo de co-
laborlação de Cerveró com a 
Justiça. Ao Conselho de Ética 
do Senado, no processo que 
resultaria na cassação de seu 
mandato, Delcídio disse que 
encaminhou R$ 250 mil dados 
por Bumlai ao ex-diretor da 
Petrobras a pedido do ex-
presidente Lula. Na próxima 
terça-feira (14), às 10h00, 
está marcado o depoimento de 
Lula no caso. O advogado do 
ex-presidente confi rmou que 
ele comparecerá à audiência 
(ABr). 

Aprovação de projeto que 
regulamenta profi ssão de detetive

o currículo estabelecido pelo 
Conselho Nacional de Educação 
e carga mínima de 600 horas. O 
currículo deverá incluir conheci-
mentos de Direito Constitucio-
nal, Direitos Humanos, Direito 
Penal, Direito Processual Penal 
e Direito Civil.

O profi ssional poderá atuar 
em situações suspeitas de 
infrações administrativas ou 
quebras contratuais; onde 
há desconfi ança de conduta 
lesiva à saúde e à integridade 
física própria ou de terceiro 
por parte de ou contra pessoa 
que tenha vínculo afetivo ou 
profi ssional com o contratante; 
que investigue a idoneidade 
de empregados e violação de 

obrigações trabalhistas; rela-
cionadas a questões familiares, 
conjugais e de fi liação; e de 
desaparecimento e localização 
de pessoas ou animais.

O texto proíbe ao detetive 
particular continuar a coleta 
de dados e informações de 
interesse privado se perceber 
que há indício de cometimento 
de infração penal, cabendo-lhe 
comunicação ao delegado de 
polícia. O detetive particular 
poderá colaborar com a in-
vestigação policial em curso, 
desde que seja, expressamente, 
autorizado pelo contratante. 
Mas cabe ao delegado de polícia 
aceitar ou não a colaboração 
(Ag.Senado).

Avaliação biopsicossocial 
para aposentadoria

por invalidez

há normatização na Previdência 
para estabelecer o caráter mul-
tidisciplinar do exame pericial. 
“O projeto fornece amparo legal 
para uma avaliação mais abran-
gente, transparente e justa, 
contando com os servidores que 
já trabalham no INSS”, afi rmou. 
Fatores psicossociais como a 
reabilitação podem interferir 
diretamente na condição la-
boral do segurado, ressaltou 
Barbosa.  proposta tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões de 
Seguridade Social; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

S.P.G.M.M 14 - Empreendimentos e Participações S/A - (Em constituição)
Extrato da Ata da AGC realizada em 17 de fevereiro 2014. 

Aos 17/2/14, às 10 hs, na Rua do Seminário, 199, conjunto 52, Bairro Centro, CEP 01034-000, em SP/SP, reuniram-se os 
subscritores da totalidade do Capital Social. Presidente: Sidnei Pessoa de Brito, e Secretária: Graciete Maria da Silva Brito. 
Iniciando os trabalhos, informou que seu objeto era constituir a S.P.G.M.M 14 - Empreendimentos e Participações S/A., cujo 
projeto de Estatuto Social devidamente assinado, encontravam-se arquivados na Sede. O capital social subscrito é de R$ 1.000,00, 
dividido em 1000 ações ordinárias nominativas, já integralizada R$ 100,00, conforme recibo de depósito da décima parte do 
preço de emissão das ações subscritas e R$ 900,00, a integralizar em 12 meses. A seguir foi colocado em discussão o Projeto 
do Estatuto Social, o qual foi aprovado. Em seguida,procedeu à eleição de posse dos membros da diretoria da Sociedade, com 
mandato até a realização da primeira AGO, passando a Sociedade a ter os seguintes Diretores, sem designação específica: 
1) - Sidnei Pessoa de Brito, RG nº. 25.351.201-3-SSP/SP e CPF nº. 184.721.738-95. 2) - Graciete Maria da Silva Brito, RG nº. 
28.113.754-7-SSP/SP e CPF nº. 263.859.678-75. Nada mais. Sidnei Pessoa de Brito - Presidente e Graciete Maria da Silva 
Brito - Secretária - Jucesp NIRE 35.300.466.454 em 18/06/2014. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Divulgação 
de vídeos de 
delação

Brasília - Advogados de 
executivos da Odebrecht se 
movimentam para evitar que 
os vídeos, em que os delatores 
prestam depoimento ao Minis-
tério Público Federal, sejam di-
vulgados à imprensa. Há receio 
por parte dos defensores de que 
os ex-funcionários da emprei-
teira baiana sejam reconheci-
dos e sofram represálias. 

Nos depoimentos, os delatores 
narraram esquemas de corrup-
ção que envolvem caciques polí-
ticos de diversas esferas - federal, 
estadual e municipal - e partidos. 
A iniciativa será tomada indivi-
dualmente pela defesa de cada 
delator uma vez que a decisão 
não partiu da empresa.

Na últimasta quinta-feira (9), 
ao menos 16 petições sigilosas 
sobre o tema foram protoco-
ladas no sistema do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Na 
prática, para evitar a divulgação 
das imagens, o advogado de 
cada um dos delatores deve 
protocolar um pedido formal 
na corte. Os pedidos serão 
analisados pelo ministro Edson 
Fachin (AE). 

ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
C.N.P.J./M.F. Nº 00.446.918/0001-69

NIRE 35.300.141.270
AVISO AOS ACIONISTAS

Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), em 
atendimento ao disposto no caput do artigo 133 da Lei 
Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), comunica aos 
senhores acionistas que se encontram disponíveis na sede 
social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 
8.501, 3º andar, CEP 05425-070, os documentos a que 
se refere o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2016, a serem apreciados na Assembleia Geral 
Ordinária da Companhia a ser realizada oportunamente. 
Comunicamos, ainda, que, em consonância com o artigo 
133, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, os 
referidos documentos serão oportunamente publicados 
nos jornais “Diário Ofi cial do Estado de São Paulo” e 
“Empresas e Negócios”. São Paulo, 10 de março de 2017.

Marcelo Renaux Willer - Diretor Presidente
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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)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SÓCIO APOSENTADO POR INVALIDEZ
Sócio que estava afastado por doença e agora se aposentou por 
invalidez, pode permanecer no contrato social, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO QUE DEVEM SER GUARDADAS AS RPAS E AS NOTAS 
FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, A FIM DE INSPEÇÃO DO MINIS-
TÉRIO DO TRABALHO E RECEITA FEDERAL?

Nos termos do art. 32, § 11° da Lei 8.212/1991 e arts. 348 e 349 
do Decreto 3.048/1999, GPS original e recibos de pagamento 
devem ser guardados e preservados por dez anos, ou se for 
possível, fazer o back up dos mesmos.

PRÓ-LABORE SEM FATURAMENTO
A retirada do pró-labore dos sócios da empresa pode ser feita somente 
nos meses em que há movimentação faturamento? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A PAGAR O DSR PARA O APRENDIZ, QUANDO 
FALTAR AO TRABALHO PODE DESCONTAR?

Informamos que o menor aprendiz é um empregado e faz jus ao DSR 
e poderá sofrer o desconto quando da sua falta injustificada havendo 
previsão em contrato de trabalho.

AUXILIO CRECHE TEM INCIDÊNCIA PARA IMPOSTO DE RENDA? 
O valor creche quando pago em dinheiro soma-se ao salário na forma 
do art.43/RIR/99, se a empresa estiver pagando direto a instituição 
que presta o serviço ao funcionário não tem tributação.

MUDANÇA DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS 
Funcionário afastado pelo o INSS adquire direito às férias ou perde esse 
direito? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® MARÇO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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Exercício abusivo do po-

der - Ao acolher o legis-

lador a doutrina de que 

a empresa, em especial 

a companhia aberta, 

não é um bem absoluto 

de seus titulares con-

troladores mas precisa 

atender a um impera-

tivo social mais amplo, 

retirou-lhes, através de 

variados mecanismos, o 

poder de arbítrio

Abuso do Direito de Voto 
- O art. 115 da Lei das 
S/A conceitua o abuso 

do direito de voto dizendo 
que o acionista deve praticá-
lo no interesse da companhia, 
considerando-o “abusivo” 
quando exercido com o fi m 
de causar-lhe dano ou a outros 
acionistas, ou obter para sai ou 
para outrem vantagem a que 
não faz jus e de que resulte, ou 
possa resultar, prejuízo para 
a companhia ou para outros 
acionistas.

No § 4º, dispondo que a 
deliberação tomada em decor-
rência do voto de acionista que 
tem interesse confl itante com 
a companhia é anulável, abre 
aos minoritários larga avenida 
para contestar decisões de 
assembléia que se revistam 
dessas características.

O § 1º do art. 117 coloca ver-
dadeiro arsenal de munições 
à disposição dos minoritários 
para enfrentar a maioria, 
distinguido-se duas linhas de 
princípios que os orientam: 
uma voltada para a defesa 
especifi ca dos interesses do 
acionista minoritário e outra 
dirigida a evitar a manipula-

ção de órgãos da companhia, 
dolosamente, para auferir 
vantagens pessoais ou para o 
grupo no poder.

Na segunda linha estão as 
modalidades de abuso de po-
der, em que os controladores, 
para exercer a sua dominação, 
utilizam-se de meios escusos, 
objetivando manipular os 
órgãos da companhia, mon-
tando uma maquina capaz de 
assegurar e acobertar fraudes 
e irregularidade. São os con-
ceitos das alíneas  d) , e) e g) 
do §1º do art. 117.

Portanto, nada mais lesivo 
aos interesses dos minoritários 
do que uma companhia cujos 
controladores elegem admi-
nistradores e fi scais inaptos, 
corruptos, a fi m de praticar 
atos ilegais, aprovar certas 
irregularidades etc.

O artigo 170 trata do au-
mento de capital mediante 
subscrição de ações. 

O dispositivo constitui, sem 
dúvida, uma medida de prote-
ção ao acionista minoritário, 
que poderá responsabilizar os 
controladores, quando estes, 
geralmente com intenção de 
diluir-lhes a participação no 
capital, propõem subscrição 
em bens, conferindo bens par-
ticulares que nada têm a ver 
com o objeto da sociedade.

Imaginem uma empresa 
industrial fabricante de peças 
de automóvel ter o aumento de 
capital integralizado com uma 
fazenda de gado em Tocantins, 
enquanto o minoritário teria 
que ingressar com dinheiro 
uma vez que ninguém vai co-
locar seu sitio ou apartamento 
no negócio nessas condições.

(*) - Direito Empresarial e Mercado de 
Capitais (www.leslieamendolara.com).

Responsabilidade 
dos Controladores na 
Companhia Aberta

Leslie Amendolara (*)

EXCELLENCE CONSULT INFORMÁTICA S/S LTDA, CNPJ: 04.530.270/0001-65, sito à
Rua José Lourenço Marques da Silva, nº 258. Sala 09. Centro. Cep: 08561-010. Poá/SP.
Declara para os devidos fins o encerramento de suas atividades em 08/08/2016, con-
forme distrato social.

Citação - Prazo 40 Dias Proc. 0144797-80.2011.8.26.0100. O Dr. FERNANDO HENRIQUE DE
OLIVEIRA BIOLCATI, Juiz de Direito da 22ª Vara Cível da Capital, Faz saberaos réus Loja de Tênis Hang
BO, na pessoa de seu representante legal coréu RENATO MOTA DE ARAÚJO-ME CNPJ Nº 08.902.985/
0002-33 queADIDAS AG E OUTROSajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação
Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e
variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais
pelos prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para que
Contestem a presente ação no prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na
inicial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 09 de Janeiro de 2017.       (11 e 14)

NEW COMÉRCIO, INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INC. LTDA - Torna público
que requereu à SEMA a Licença Ambiental Prévia e de Instação para Fabricação de outras
máquinas e equipamentos de uso geral não especificados, peças e acessórios, sito à Rua
Gino Parenti, 297, galpão 01, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Guarulhos-SP, através do
processo administrativo p.a. nº 14671/2017.

PLASTICOM DO BRASIL - POLÍMEROS LTDA-ME - Torna público que requereu à SEMA a
Renovação de Licença de Operação Ambiental para Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não especificados, sito à Rua Santa Maria, 411, Vila Nova
Bonsucesso, Guarulhos-SP, através do processo administrativo p.a. nº 13023/2017.

Ativo            2015           2016
Circulante 1.795.535,57 904.008,59

Disponível 1.795.535,57 904.008,59
Caixa Geral 3.181,99 17,25
Bancos conta Movimento 853,00 85,93
Aplicações Financeiras 1.791.500,58 903.905,41

Não Circulante 1.250.051,00 1.250.051,00
Investimentos 1.250.051,00 1.250.051,00

Participação -
  Vicorp Village Empreendimentos 1.250.051,00 1.250.051,00

Total do Ativo 3.045.586,57 2.154.059,59

Demonstrações de Resultados             2015            2016
(-) Despesas Administrativas (12.438,50) (49.775,12)
= Lucro (Prejuizo) Contábil Antes
  Receita e Despesas Financeiras (12.438,50) (49.775,12)
(-) Despesas Financeiras (2.649,21) (2.705,10)
Receita Financeira 93.220,47 57.613,24
= Lucro (Prejuízo) Contábil Operacional 78.132,76 5.133,02
Outras Receitas Operacionais -
  Resultado Participação Societária 1.928.000,00 1.414.000,00
= Lucro (Prejuízo) Líquido
   Antes da CSLL e IRPJ 2.006.132,76 1.419.133,02
= Lucro (Prejuizo) Exercício 2.006.132,76 1.419.133,02

Passivo             2015             2016
Circulante – –
Não Circulante – –
Patrimônio Líquido 3.045.586,57 2.154.059,59
Capital Social Integralizado 1.250.050,00 1.250.050,00
Capital Social 1.250.050,00 1.250.050,00
Lucros / (Prejuízos) Acumulados 1.795.536,57 904.009,59
Lucros Acumulados 2.112.319,69 1.795.536,57
Resultado do Exercicio 2.006.132,76 1.419.133,02
(-) Distribuição de Lucros para Acionistas (2.322.915,88) (2.310.660,00)

Total do Passivo   3.045.586,57 2.154.059,59

GREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ: 12.394.831/0001-74

Demonstrações Financeiras - Ano de 2016
Balanço Patrimonial - Período:01/01/2016 a 31/12/2016

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R$ 2.154.059,59
São Paulo, 31 de Dezembro de 2.016

Max Waintraub - Presidente - CPF 124.946.418-88
Luiz Antonio de Stefano - Técnico Contábil - CRC: 1SP077268/O-9

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 30/03/2017  - 11:05h  -  2º LEILÃO: 06/04/2017  - 11:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 30/03/2017 às 11:05 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 
06/04/2017 às 11:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FI-
DUCIANTES: MARIA ANDRÉA MENDES DE SILOS, RG nº 12.119.354-8-SSP/SP e CPF nº 052.213.088-78, brasileira, solteira, maior, 
representante comercial, residente em São Paulo/SP . CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. 
DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 532.510,41 (quinhentos e trinta e dois mil, quinhentos e dez reais e quarenta e um 
centavos) 2º leilão: R$ 199.074,16 (cento e noventa e nove mil e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), calculados na 

leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

presencial. OBSERVAÇÕES:

 

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 30/03/2017  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 06/04/2017  - 11:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 
30/03/2017 às 11:00 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 06/04/2017 às 11:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, 
Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: MÁRCIA FUZII BABÁ

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 351.579,87 (trezentos e cinquenta e 
um mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos) 2º leilão: R$ 223.413,84 (duzentos e vinte e três mil, qua-
trocentos e treze reais e oitenta e quatro centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE: Os 

OBSERVAÇÕES:

 Câmara de Comércio Argentino - Brasileira de São Paulo
Edital de Convocação - O Conselho de Administração, em conformidade com as disposições estatuárias, convoca todos
os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem
realizadas cumulativamente, na Avenida Pedroso de Morais, 1201, 6º andar, nesta Capital, no dia 21/03/2017, em 1ª
convocação às 18:30h com a presença da maioria absoluta dos associados com direito a voto, ou, em 2ª convocação,
às 19h do mesmo dia, com qualquer número de associados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Balanço
Patrimonial e Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2015 e 2016 e respectivas contas de resultado; Relatório da
Diretoria sobre as atividades da Entidade no Biênio 2015/2016; Reforma do Estatuto Social; Alteração do endereço da
sede social; Eleição dos membros para compor a Diretoria e o Conselho Consultivo da Entidade para o Biênio 2017/2018;
e Outros assuntos de interesse social. SP, 11/03/2017. Alberto Joaquin Alzueta-Presidente do Conselho de Administração.

Cerca de 13,5 milhões de pessoas na Síria precisam

receber ajuda humanitária, segundo o Acnur.

A agência está encorajando a comuni-
dade internacional a redobrar o seu 
apoio aos deslocados pelo confl ito 

para amenizar o intenso sofrimento de 
“milhões de civis inocentes”.

O atual dirigente do Alto Comissariado 
da ONU para Refugiados  (Acnur), Filippo 
Grandi, declarou que a “Síria está numa 
encruzilhada”. Cerca de 13,5 milhões de 
pessoas no país precisam receber ajuda 
humanitária, sendo que 6,3 milhões são 
deslocados internos. O Acnur lembra 
que milhares de sírios fi zeram viagens 
arriscadas por terra e mar em busca de 
segurança. Segundo a agência, quase 3 
milhões de crianças sírias cresceram sem 
saber como é viver num local sem confl ito, 
já que, quando nasceram, o país já estava 
em guerra.

Filippo Grandi lembrou que o “confl ito na 
Síria não é sobre números, é sobre pessoas”, 
uma vez que “famílias foram arrasadas, 
inocentes foram mortos e casas, empresas 
e meios de subsistência foram destruídos”. 
Para ele, a situação é um exemplo de “um 
fracasso coletivo”. Para tentar amenizar 
o problema, no início de abril, haverá em 
Bruxelas, na Bélgica, uma conferência 
internacional sobre fi nanciamentos para 
ajuda humanitária na Síria.

A ONU precisa de US$ 8 bilhões neste 
ano para atender as necessidades dos civis 
que estão no país e das famílias que estão 
refugiadas em nações vizinhas. O Acnur 

Guerra na Síria entra no 7° ano e 
ONU vê o país “numa encruzilhada”
A guerra na Síria está entrando no seu sétimo ano e a Agência da ONU para Refugiados, pede “medidas 
drásticas para fortalecer a paz e a segurança no país”, antes que a situação piore

confi rma que vai continuar prestando assis-
tência e proteção às vítimas do confl ito. No 
ano passado, 1 milhão de sírios receberam 
ajuda durante o inverno e ao longo do ano, 
mais de 4 milhões foram benefi ciados com 
comida, remédios, roupas e utensílios.

O Acnur, também conhecido como a 
Agência da ONU para Refugiados, tem 
como missão dirigir e coordenar a ação 

internacional para proteger e ajudar as 
pessoas deslocadas em todo o mundo e 
encontrar soluções duradouras para as 
mesmas. A agência iniciou seus trabalhos 
em 1950 e já ajudou dezenas de milhões 
de pessoas ao redor do mundo. Por conta 
disto, recebeu dois Prêmios Nobel da 
Paz por seu trabalho humanitário (ONU 
News).
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Independentemente se você 
é o anfi trião ou um convidado, as 
regras para receber pessoas em 
festas mudaram ao longo dos 
anos. Rodrigo Paiva, gerente 
de produtos da D-Link, dá seis 
dicas importantes que todo 
anfi trião precisa saber quando 
o assunto é conectividade para 
os convidados. Não basta mais 
comida e bebida à vontade... 
A conectividade já tem status 
de primeira necessidade, com 
muitos perguntando a senha do 
Wi-Fi antes mesmo de saberem 
onde está a cerveja.
 1. Vamos ser francos. Sa-

bemos que no momento 
em que seus convidados 
entram na sua casa eles 
querem usar sua internet. 
Seja um bom anfi trião e 
deixe a senha do Wi-Fi 
em um local estratégico. 
Talvez um post-it na ge-
ladeira seja o ideal, já que 
sabemos que a segunda 
coisa que seus convida-
dos vão procurar na sua 
casa é uma bebida.

 2. A reunião será no quintal? 
Ou no andar de cima de 

Regras para receber bem os convidados em casa
confi gurar uma Câmera 
Wi-Fi no local e você 
poderá fi car de olho ao 
longo de toda a festa 
através do seu disposi-
tivo móvel!

 5. Deixe a música rolar! A 
música ajuda seus convi-
dados a entrar em clima 
de festa. Crie a lista de 
reprodução adequada, 
carregue suas canções 
de festa favoritas em sua 
conta do Spotify, Apple 
Music ou Deezer e deixe 
a música rolar!

 6. Se você está planejando 
uma festa épica, do tipo 
“ninguém vai embora 
antes de acabar o último 
drink”. Adivinhe? Você 
vai precisar de pontos de 
carregamento. Prepare 
uma mesa para que seus 
convidados carreguem 
suas baterias! Dessa for-
ma, ninguém fi cará bravo 
por não conseguir usar 
o Waze ao voltar para 
casa.

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

um sobrado ou outra área 
da casa onde o sinal não 
alcança? Não se preocu-
pe. Equipe sua área de 
festa com um extensor 
de sinal. A última coisa 
que você vai querer é que 
o Wi-Fi deixe de funcio-
nar.

 3. O que você deve fazer 
com as crianças? Você 
não vai querer ser o chato 
que diz: “Proibido trazer 
crianças”. Isso não iria 
pegar bem. Organize um 
Google Chromecast com 

Netflix para crianças 
e pipoca em uma sala 
separada e pronto. Seus 
pontos de anfi trião aca-
bam de disparar!

 4. Nós amamos cães e gatos, 
mas alguns convidados 
da festa podem não sen-
tir o mesmo, ou podem 
até mesmo ser alérgicos. 
Apenas por segurança, é 
melhor mantê-los em seu 
quarto durante a festa. E 
não fi que se perguntando 
se eles estão destruindo 
a gaveta de meias. Basta 

Metalgráfica Giorgi S.A.
CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-27 - NIRE 353.0005305-2

Convocação - AGO A Ser Realizada em 25/04/17
Ficam convocados os senhores acionistas da Metalgráfica Giorgi S.A. a se reunirem em assembléia geral ordinária, no 
dia 25/04/17, às 09 hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 127, 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. São Paulo (SP.), 10/03/17. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente. (11, 14 e 15/03/2017)

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

agência de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
netjen@netjen.com.br



Especial
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(*) Geraldo Nunes, jornalista e memorialista, integra a Academia Paulista de 
História. (geraldo.nunes1@gmail.com).

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Há 150 anos o trem 
chegava a São Paulo
A recente comemoração do sesquicentenário de inauguração da Estrada de Ferro São Paulo Railway, com uma exposição de fotos promovida pelo 
governo paulista no Complexo Fepasa de Jundiaí, nos leva a refl etir sobre a importância do trem no Brasil de ontem e de hoje. A história parece 
se repetir e, como há 150 anos, as exportações brasileiras continuam se perdendo ou chegando atrasadas nos vários polos de exportação, como 
é o porto de Santos, devido às más condições de transporte

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

O recente bloqueio da BR-363, no Pará, pelo excesso de 
chuvas impedindo a circulação de caminhões, evidencia a 
dependência do Brasil ao transporte rodoviário, que cresce 

a cada ano, apesar de ser seis vezes mais caro que as ferrovias. O 
custo da circulação de cargas pelas estradas, é acrescido pelo fato 
de muitas rodovias, pelo país afora, ainda não serem pavimentadas. 
O resultado é um Produto Interno Bruto cada vez menor.

São poucas as estatísticas, mas em 2012, cerca de 67% da car-
ga transportada no Brasil foi movimentada por rodovias (1,064 
bilhão de toneladas por quilômetro), enquanto que apenas 18% 
passaram por ferrovias (298 bilhões de toneladas por quilômetro). 
Os dados são da pesquisa Custos Logísticos no Brasil, divulgada 
em 2013 pela empresa de consultoria logística Ilos.

O problema do aumento constante do custo do transporte 
rodoviário não é de agora e na tentativa de ampliar o transporte 
ferrovias, alguns governos deram início à implantação de novas 
estradas de ferro. Um dos exemplos é o governo Sarney que em 
1985 deu início à construção da Ferrovia Norte-Sul, cuja obra 
ainda não terminou. Outra ferrovia inacabada é a que recebe 
o nome Integração Oeste-Leste, ligando Ilhéus a Caetité, na 
Bahia. A previsão para o término era dezembro de 2012. Agora, 
estima-se que o trabalho seja concluído em parte até dezembro 
de 2017, mesmo assim, sem a conclusão da Norte-Sul, corre o 
risco de levar nada a lugar nenhum. 

Esses são só alguns casos, mas há outros exemplos de extensões 
ferroviárias que estão paradas pelo país e a alegação sempre é 
a falta de verbas. O motivo para tanta falta de dinheiro até se 
pode imaginar. As denúncias estão todos os dias nos jornais nas 
notícias que falam sobre corrupção. Os políticos brasileiros de 
antigamente não eram muito diferentes dos de hoje, mas as obras 
necessárias ainda saiam do papel, embora já houvesse também 
ilicitudes, como explicaremos.

No século XIX, as negociações para a realização de obras 
públicas aconteciam de um modo diferente, a licitação era 
aberta ao capital estrangeiro e se oferecia à empresa interessa-
da a exploração do serviço que ela construiria pelo prazo de 80 
anos. Foi com uma parceria desse tipo que o trem chegou a São 
Paulo, para facilitar o escoamento da safra do café produzido 
no interior Estado para o Porto de Santos, porque antes tudo 
era levado por tropeiros sobre o dorso de mulas em viagens que 
duravam vários dias ou até meses, dependendo da distância e 
das condições do tempo.

A iniciativa de se construir uma ferrovia para o escoamento da 
safra de café data de 1855 e foi apresentada pelo empreendedor 
Irineu Evangelista de Sousa, barão e depois visconde de Mauá 
que levou a Dom Pedro II, um projeto de engenheiros ingleses. 
Originalmente a estrada de ferro partiria de Santos tendo como 
destino fi nal Rio Claro. Mas a outorgada determinou um trajeto 
mais curto, somente até Jundiaí e se deu em 26 de abril de 1856, 
por meio de um decreto Imperial.

Além da incorporada inglesa havia entre os sócios, ilustres 
brasileiros que hoje dão seus nomes a algumas ruas paulistanas, 
como José da Costa Carvalho, o marquês de Monte Alegre e o 
conselheiro José Antônio Pimenta Bueno, posteriormente, mar-
quês de São Vicente, além do próprio Mauá que escreveu sobre a 
São Paulo Railway em suas memórias. Ele escreveu: “Foi objeto 
durante as nossas conversas, no ano de 1855, a construção de uma 

estrada de ferro que partindo 
de Santos iria galgar a Serra 
de Cubatão pela linha mais reta 
que se dirige aos distritos mais 
produtivos da Província de São 
Paulo, onde a cultura do café 
começava a desenvolver-se 
em condições tão favoráveis 
prometendo um futuro dos mais 
esperançosos...” 

A obra que iria transpor a 
formidável barreira natural 
constituída pela serra do mar 
foi encomendada a uma equi-
pe de engenheiros ingleses, 
cabendo a um deles, Daniel 
Fox, então com 26 anos de 
idade, se embrear nas matas 
e descobrir em algum ponto 
de encruzilhada das antigas 
trilhas indígenas, um local para 
encontrar um ponto de alicerce 
para os viadutos.

Ele montou um acampamento e circulou mato adentro por vá-
rios dias, mas a descoberta do traçado defi nitivo seria feita, pelo 
próprio Daniel Fox, a partir do litoral, conforme Fábio Cyrino, 
no livro publicado em 2004, Café, Ferro e Argila. 

O autor explica que Daniel Fox percorreu a serra do mar de 
cima para baixo durante meses, mas a descoberta de uma passa-
gem em meio à muralha, só é encontrada quando o engenheiro 
vai a Santos e de lá, à distância, consegue avistar uma fresta 
entre os morros. “Observando de longe, Fox percebe entre as 
árvores, uma grande fi ssura que se estendia até o cume sendo 
a mesma interrompida por uma grota e desse ponto foi possível 
vislumbrar a rota defi nitiva para estrada de ferro, ao longo do 
Vale do Rio Mogi”.

Os trabalhos para a implantação da linha férrea começaram em 
24 de novembro de 1860 e foram inúmeros os navios trazendo do 
exterior o material de construção a ser transportado do Porto de 

Santos até Cubatão. Tudo vinha 
de fora: trilhos, estruturas dos 
viadutos e pontes, cimento e 
areia transportados com imensa 
difi culdade por homens puxan-
do animais em trabalhos que se 
estendiam o dia todo e também 
à noite. O projeto determinava 
a criação de um sistema de 
tração funicular para levar os 
vagões do litoral ao planalto 
através de cabos de aço ligados 
a locomotivas fi xas. O sistema 
funicular hoje está desativado, 
mas antigos ferroviários preser-
varam parte desse material que 
pode ser visitado e quem for a 
Paranapiacaba e quem visitar 
ainda fi cará impressionado com 
gigantismo que representou 
aquela obra para a época. 

Em 6 de setembro de 1865, 
mesmo com a via férrea não 
satisfatoriamente concluída, se 

fez a tentativa de uma viagem inaugural que acabou malsucedida, 
conforme descrição do jornal Correio Paulistano, explicando que 
a comitiva encabeçada pelo então presidente da Província de São 
Paulo, João da Silva Carrão, - ocupando um cargo equivalente hoje 
ao do governador do Estado – seguiu em carruagem até a Estação 
do Brás embarcando em uma composição faraônica tracionada 
por duas locomotivas, mas, explica o jornal, “ao transpor a pon-
te do rio Tamanduateí, no Pari, ainda em São Paulo, a segunda 
locomotiva salta fora dos trilhos, mata seu maquinista, assusta 
toda a comitiva e deixa ferido no dedo, o presidente Carrão”. 

O texto enfatiza que o desastre agita a população e que depois 
do ocorrido, até o fi nal do dia, nada mais se fez na cidade porque 
todos só queriam falar daquele assunto. No dia seguinte, para 
impressionar e mostrar que estava tudo bem com ele, Carrão 
promove um laudo banquete de mil talheres, em pleno Jardim 
da Luz, oferecendo o almoço a seus convidados.

Finalmente, em 16 de fevereiro de 1867 foi aberta toda a 
linha e, a 8 de setembro de 1868, foi inaugurado o tráfego fer-
roviário entre o Porto de Santos e Jundiaí, a Estrada de Ferro 
São Paulo Railway – SPR também chamada de “A Inglesa”, 
estava pronta.

do Nunes*

Fotos: Divulgação

Enorme viadutos no trecho de Serra denotam a complexidade da obra.

Maquinário em um dos Planos Inclinados.



São Paulo, sábado a segunda-feira, 11 a 13 de março de 2017
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Os desafi os decorrentes 
da discrepância de 

incentivos na área de 
segurança cibernética

Os cibercriminosos 

são motivados pelos 

resultados que desejam 

alcançar, seja roubar 

dinheiro, derrubar 

serviços ou ganhar 

notoriedade, e podem 

rapidamente mudar 

táticas inefi cazes

Mas o que motiva uma 
equipe de segurança 
cibernética a dar seu 

melhor? Ou, talvez ainda mais 
importante, o que a desmotiva? 
A Intel Security entrevistou 
800 profi ssionais de segurança 
cibernética de importantes 
setores e os questionou sobre 
seus incentivos, métricas 
e processos. Ao analisar as 
respostas, identifi camos três 
principais incentivos desali-
nhados: entre as estruturas 
corporativas e o fl uxo livre das 
empresas criminosas, entre 
estratégia e implementação 
e entre executivos de nível 
sênior e pessoas em funções 
de implementação.

 
Estruturas corporativas x 

empresas criminosas

As duas grandes diferenças 
entre os criminosos ciber-
néticos e uma típica equipe 
de segurança cibernética 
corporativa são o fl uxo de in-
formações e o uso de recursos 
especializados. Os mercados 
de informações destinados 
aos criminosos cibernéticos 
rapidamente divulgam ata-
ques bem-sucedidos, códigos 
e vulnerabilidades recém-
descobertas, incentivando e 
impulsionando a inovação. 
Apesar da maior adoção da 
prática de compartilhamento 
de informações sobre ame-
aças, ainda falta muito para 
equiparar-se à velocidade e aos 
detalhes disponíveis na dark 
web. Esses mercados também 
possibilitam um alto nível de 
especialização, permitindo que 
programadores de malware, 
hackers de exploração e golpis-
tas de engenharia social sejam 
excelentes naquilo que fazem. 
Essa é uma diferença enorme 
em relação aos departamen-
tos de segurança cibernética, 
que desempenham funções 
mais genéricas e só chamam 
os especialistas de segurança 
externos quando necessário.

 
Estratégia x 

implementação

Segundo o estudo realizado, 
a maioria das organizações con-
sidera a segurança cibernética 
seu principal risco e desenvol-
veu estratégias para lidar com 
ameaças novas e existentes. 
No entanto, existem algumas 
lacunas significativas entre 
estratégia e implementação, 
particularmente a maior con-

sequência de uma violação de 
segurança e os métodos usados 
para proteger a organização. 
A principal preocupação dos 
executivos de TI é o impacto 
na reputação e menos de um 
terço deles acredita que um 
incidente resultaria em prejuí-
zos fi nanceiros, possivelmente 
criando uma falsa sensação de 
segurança. Ao mesmo tem-
po, quase dois terços estão 
adquirindo tecnologias de 
segurança que se sobrepõem 
para proteger a organização. 
Embora isso possa parecer 
uma boa ideia, a sobreposição 
de tecnologias que não são in-
tegradas e não se comunicam 
entre si pode resultar em lacu-
nas de segurança em virtude 
de políticas inconsistentes e 
ferramentas de confi guração 
discrepantes.

 
Executivos de nível 

sênior x implementadores

Em relação à opinião sobre 
incentivos, parece haver uma 
lacuna signifi cativa entre os 
executivos de TI e a equipe 
de operações de segurança 
cibernética. Mais de um quarto 
dos operadores entrevistados 
alegaram não haver incentivos 
em sua organização, como 
bônus ou reconhecimento, em 
comparação com apenas 5% 
dos executivos. É possível que 
funcionários em níveis inferio-
res da estrutura organizacional 
não tenham conhecimento dos 
incentivos por desempenho 
ou que não acreditem que as 
ofertas tenham um impacto 
signifi cativo. Nem sempre é 
necessário dar dinheiro para 
conseguir melhores resulta-
dos. Outros estudos mostra-
ram que oportunidades de 
desenvolvimento profi ssional 
são consideradas um incentivo 
equivalente ou mais valioso do 
que bônus, além de expandir os 
conhecimentos e os recursos 
da sua equipe.

 
O que pode ser feito?

A ideia de copiar alguns 
aspectos do comportamento 
criminoso pode parecer estra-
nha, mas há lições que podem 
ser aprendidas com a forma 
como os criminosos ciberné-
ticos operam. A Segurança 
como Serviço pode oferecer a 
fl exibilidade necessária para 
combater operações do “crime 
cibernético como serviço”. 
Consultores especializados 
podem complementar a equipe 
interna com conhecimentos e 
recursos direcionados, quando 
necessário. Reconhecimento 
e incentivos por desempenho 
podem resultar em defesas 
mais reforçadas e em ciclos de 
patches acelerados.

 
(*) É vice-presidente de marketing 

para soluções empresariais
da Intel Security.

Candace Worley (*)

News@TI
Case

@ A Wolters Kluwer, líder mundial em fornecimento de informações 
para profi ssionais e estudantes da área da saúde, está presente 

no Hospital São Rafael, localizado em Salvador (BA), instituição de 
alta complexidade, voltada à atenção terciária e quaternária, que atua 
em três grandes frentes: assistência, ensino e pesquisa. O recurso de 
apoio a tomada de decisão clínica UpToDate tem o papel de facilitar o 
acesso a informações e estudos científi cos, seja para dirimir eventuais 
dúvidas ou para oferecer o embasamento teórico e científi co necessário 
para suportar os muitos processos de tomada de decisão associados 
ao atendimento ao paciente (www.wolterskluwer.com).

Orizon implementa BI para expandir sua 
área de inteligência voltada 

@A Orizon, que conecta 12 milhões de benefi ciários dos planos 
de saúde a 140 mil prestadores e a onze mil farmácias e realiza 

mais de 150 milhões de transações por ano, escolheu a plataforma 
analítica da MicroStrategy para suportar a expansão da sua área de 
Inteligência em Saúde. A adoção da tecnologia permitirá à companhia 
automatizar e reduzir o tempo de elaboração dos relatórios, estudos e 
análises para os clientes, e com isso, ampliar a cobertura, a qualidade 
e a capacidade de atendimento à necessidade de informações para 
tomadas de decisões estratégicas. A Orizon dispõe de soluções em 
Conectividade, Transformação de Processos, e Benefícios em Saúde, 
que integra Operadoras, Prestadores (hospitais, clínicas e labora-
tórios) e Benefi ciários, gerando maior efi ciência e qualidade para o 
sistema de saúde . Além disso, conta com uma área de Inteligência, 
que oferece consultoria em Economia da Saúde e Inteligência de 
Mercado, auxiliando na avaliação de indicadores e direcionamentos 
de investimentos em prevenção (www.microstrategy.com).

Transportar para o papel 
a posição dos estoques das 
empresas ou apontar nos 
registros dos arquivos mag-
néticos as quantidades de 
mercadorias estocadas nos 
estabelecimentos não é uma 
tarefa fácil. 

As variáveis que compõem 
os processos representados 
pelas anotações e pelos re-
gistros das movimentações 
de entradas e saídas do es-
toque nas suas várias fases 
são proporcionais à com-
plexidade de cada conjunto 
de processos dentro de um 
estabelecimento, em especial 
os industriais.

Para todas as empresas de manufatura, foco do “Bloco K” 
(Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque),  os 
principais processos críticos que devem ser revistos são os da 
produção dos produtos acabados e do consumo das matérias 
primas, insumos e materiais de embalagem.

Indústrias do setor químico, por exemplo, possuem variáveis 
que afetam o resultado de sua produção real e diferenciam 
a aplicação do seu padrão de consumo estabelecido pelo 
planejamento. A obsolescência dos equipamentos fabris é 
uma causa de distorção entre o que realmente foi produzido 
ou consumido em relação aos registros da produção e do 
consumo.

Portanto, a revisão da forma de registro dos processos in-
dustriais é necessária e, se for o caso, alterações e adaptações 
deverão ser feitas na documentação que leva o quanto produziu 
e o quanto foi consumido para a informação refl etir o que, de 
fato, foi produzido e qual o real estoque. 

Antecipando este ajuste o empresário terá maior confi ança 
no resultado a ser demonstrado ao Fisco, pois até o momento 
atual as informações de movimentações internas provocadas pela 
produção e respectivos consumo dos componentes fi cavam res-

tritas ao ambiente empresarial 
e somente eram expostos no 
momento da fi scalização.

Os ajustes nos controles 
nas quantidades produzidas 
ou consumidas são, na maio-
ria das vezes, consideradas 
normais na visão dos contro-
ladores dada as características 
dos produtos produzidos. Para 
a fi scalização, entretanto, não 
são normais porque todo o 
processo é analisado na frieza 
dos números informados nos 
arquivos magnéticos que estão 
sob análise.

Portanto, adiantar o trata-
mento a ser dado nas diver-
gências que serão certamente 

encontradas nos saldos dos estoques é mais que uma necessida-
de, ou melhor, é obrigatório. E o empresário deve aproveitar o 
tempo maior dado pela legislação com a prorrogação gradativa 
da entrega do Bloco k.

As empresas podem antecipar as entregas do Bloco K nos 
arquivos magnéticos da EFD-ICMS/IPI desde já. Porém, fi carão 
submetidas à fi scalização normal e as evidências e inconsistências 
apresentadas poderão ser levadas como falta de documentos 
fi scais e acarretar autuações. O desafi o é revisar os processos de 
controles e registros para se chegar às quantidades em estoque 
exatamente de acordo com o inventariado (ou com a fotografi a 
das mercadorias estocadas). 

Vários testes deverão ser realizados e em vários cenários para 
reduzir ao máximo os questionamentos que virão a partir do 
momento em que a fi scalização receber as informações. Utili-
zar esse tempo para ajustar  o processo utilizando o suporte 
de especialistas reduzirá, e muito, a correria na entrega deste 
complexo que vem pela frente. 

(Fonte: Edmir Teles é gerente de consultoria BPO da Divisão de
Aplicativos da SONDA, maior companhia latino-americana

de soluções e serviços de tecnologia).

Bloco k: como ajustar os processos 
fabris e os estoques

Carlos Rodrigues (*)

Recentemente, uma vulnerabilidade crítica de segu-
rança no WhatsApp, que no último ano anunciou a 
implementação de criptografi a de ponta a ponta para 

todas as conversas no aplicativo, permitiu que o Facebook 
e outros usuários interceptassem e lessem mensagens 
criptografadas.

Aplicações de mensagem como o WhatsApp, Facebook 
Messenger e iMessage já fazem parte do cotidiano de mi-
lhões de funcionários no mundo todo, mesmo que não sejam 
ferramentas corporativas. Isso acontece porque a maioria 
das empresas está falhando em acompanhar o avanço da 
mobilidade com soluções ágeis e seguras.

Os funcionários de hoje são móveis. Isso não signifi ca 
que eles estejam trabalhando remotamente ou viajando 
mais, mas que eles esperam poder acessar seus e-mails 
enquanto esperam na fi la do banco ou manter comuni-
cações com clientes e fornecedores enquanto tomam um 
café na padaria.

Como a maioria das ferramentas para uso no ambiente 
de trabalho não oferecem a agilidade necessária no mobile, 
os funcionários acabam recorrendo a aplicativos como o 
WhatsApp para preencher essa lacuna de produtividade, 
algo que pode custar caro em termos de segurança da 
informação.

Empresas terão de incluir mobile na estratégia de 

segurança

Mesmo que ofereçam atributos de segurança para o 
usuário, essas aplicações acabam sendo desafi adoras para 
profi ssionais de segurança porque não oferecem os con-
troles necessários para o uso no ambiente corporativo .

Maioria das empresas já sofreu 
incidentes de segurança 
relacionados ao mobile

O último relatório da CompTIA com foco no Brasil, o International Trends in Cybersecurity, revelou que 
81% dos negócios brasileiros já reportaram algum incidente de segurança envolvendo o mobile, como 
perda de dispositivos, malwares e ataques de phishing

Você encorajaria um funcionário a usar sua conta de e-mail 
pessoal para comunicações corporativas? Provavelmente 
não, pelo simples fato de ser impossível revogar o acesso, 
caso o funcionário deixe a empresa, controlar o armazena-
mento de dados e implementar políticas de uso.

O mesmo serve para os aplicativos mobile. Se, mesmo 
com toda a segurança das ferramentas corporativas, ainda é 
possível encontrar vulnerabilidades e sofrer grandes viola-
ções de dados, mesmo que os desenvolvedores afi rmem que 
ninguém pode bisbilhotar as comunicações dos usuários em 
apps mobile, sempre vai haver a possibilidade de explorar 
falhas de segurança por meio de backdoors escondidas ou 
especifi camente criadas.

É claro que não precisamos passar a comunicar dados 
confi denciais apenas com papel e caneta, porém, em uma 
era de violações diárias de dados, é necessário partir do 
princípio de que nossas comunicações não vão permanecer 
privadas por muito tempo. 

A vigilância constante é essencial para os consumidores 
de hoje e, também, para que marcas como o Facebook 
protejam os dados de seus clientes.

Isso mostra que as empresas terão de incluir o mobile em 
sua estratégia de segurança, garantindo, desde a segurança 
física dos aparelhos, com controles mínimos de defi nição 
de senha e travamento, até o monitoramento da reputação 
e da segurança de aplicativos e a adoção de tecnologias de 
defesa que ajudem a proteger os dados de novas ameaças 
que possam tirar proveito de possíveis falhas de segurança 
em aplicativos mobile.

(*) É vice-presidente da Varonis para América Latina.

Emissor de NF-e em nuvem traz praticidade às micro e pequenas empresas
Após o encerramento do emissor gratuito 

de notas fi scais eletrônicas para as empresas 
que trabalham com a venda de produtos, 
surgiu em 2017 a necessidade de uma alter-
nativa confi ável para continuar emitindo os 
documentos fi scais eletrônicos. Para atender 
as micro e pequenas empresas com uma so-
lução segura, moderna e simples para gestão 
fi scal, a companhia alagoana Mais Sistemas 

de Informática desenvolveu, de forma inova-
dora, um software para emissão e controle 
online de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), 
o Saldo MAIS.

O sistema atua como opção alternativa 
ao emissor gratuito de documentos fi scais 
fornecido pela Secretaria de Fazenda de 
São Paulo a empresas de todo o país e que 
foi descontinuado em 1º de janeiro de 2017. 

De acordo com Sady Nunes, diretor da Mais 
Sistemas, o objetivo do Saldo Mais é atender 
esta demanda de forma rápida, simples e em 
conformidade com a legislação tributária 
vigente. “Nossa intenção é agilizar e simpli-
fi car a rotina de trabalho dos profi ssionais 
que lidam diariamente com atividades de 
gestão fi scal em micro e pequenas empresas”, 
ressalta o executivo.
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produtos
"verdes"

Marca da
mão do
cortador
de cana

Dave (?),
guitarrista
do Jane's
Addiction

Comprado
(produto
roubado)

Células do
sistema
nervoso
(Anat.)

Ato Institu-
cional
(sigla)

Reduzir a
pó (o grão
de café)

Venda, 
em inglês

Estado do
barriga-
verde
(sigla)

(?) à
francesa: 
partir sem
ser notado

Detona;
estoura (a
granada)

Tecla do
micro

Função da
bengala

Másculo

Seno
(símbolo)

Ser
O carro 

de Apolo
(Mit.)

Ano, em
francês

Posterga
(o evento)

Palco das
touradas
Tritura 

(o queijo)

Prefixo de 
"submeter"
(?) no pé:
fugir (gír.)

Polvilho de
mandioca
Maria (?),
cantora

Planta de 
cosméticos

Tributo;
imposto

Jogo de
bares

Ação de
cheirar

(?) cientí-
fica, ferra-
menta es-
sencial ao 
trabalho do
engenheiro

Tornar
disponível

São
feitas por
devotos a
lugares

religiosos

Divisões
do tempo
geológico

Olho
de (?):

amuleto

Mecanis-
mo uti-

lizado no
portão 

basculante

De modo
recíproco
Chá, em
espanhol

Eliminar 
(a doença)

Parâmetro de mapas

Processo que ocorre entre os membros de
agremiações e que pode definir seu desem-

penho no desfile de CarnavalSucesso
de Ivete Sangalo

Sorteada
(?) Paxton,
cantora e
atriz dos

EUA

(?) Se-
bastião,

padroeiro
da Cidade

Mara-
vilhosa

2/an — té. 4/aloé — sale. 7/olfação. 10/visitações.

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

Esta segunda é o décimo sexto dia da lunação. Neste começo de semana, as pessoas tendem a estar mais prestativas e 

solícitas com a Lua em Libra desde as 02h29 da madrugada. Por isso, as ajudas e os conselhos racionais serão melhores 

recebidos e os diálogos serão bastante produtivos. E serão de grande valia para resolvermos algum problema que esteja 

nos afl igindo emocionalmente. Em todos os assuntos à tarde e à noite será melhor manter a rotina e fi car atento com 

imprevistos.
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O Sol no seu signo se acentua o 
interesse por atividades fi nanceiras. 
Tudo deve ser bem planejado, com 
todo cuidado para ser feito depois 
do aniversário e nada dar errado. O 
momento é bom para fi rmar acordos 
e parcerias e levar adiante os proje-
tos de vida.74/774 – verde.

Use a autoconfi ança que aumenta a 
força do pensamento positivo e ajuda 
a resolver assuntos perturbadores. 
Cuidado com confusões querendo 
alterar situações que não o agra-
dam. Controle a vontade de jogar 
tudo para o alto, analise, pondere e 
espere.89/989 – branco.

O começo desta semana tende a 
fortalecer suas boas intenções, o 
esforço e dedicação. Haverá um 
forte interesse pelo trabalho e 
atividades agradáveis. Interceda 
ou ajude alguém nos negócios e não 
haja por impulso ou sob a primeira 
impressão.82/282 – amarelo.

O idealismo está no ar neste dia do 
seu astro, a Lua que transita para 
Libra desde as duas e meia da manhã. 
Muita calma ao lidar com situação 
difícil no ambiente de trabalho. O co-
meço do dia não é bom para viagens. 
Tendência a brigas sentimentais 
desde manhã.29/529 – cinza.

Há a tendência a imprevistos neste 
começo de semana.  Haverá proximi-
dade através de gostos comuns que 
irão se realizar. As crises são supe-
radas pela capacidade de comandar 
a pessoas em prol da realização de 
seu desejo.23/123 – amarelo.

Precisa resolver algo decisivo em re-
lação às parcerias sociais e prestação 
de serviço no trabalho. As atitudes 
de precipitação e necessidade de 
afi rmação a qualquer custo geram 
rompimentos e afastam pessoas. 
À noite a comunicação fi cará mais 
fácil.44/644 – verde.

Defi na prioridades na sua vida até 
o começo de abril. Muito do que 
planeja fazer pode não dar certo e 
terá que ser modifi cado. O dia leva 
a precipitação e a necessidade de 
afi rmação. Por isso, a ajuda e os 
conselhos racionais serão melhores 
recebidos.25/225 – azul.

A Lua Cheia pode acarretar brigas 
e desentendimentos. O melhor é 
evitar críticas e discussões. Pre-
cisa dedicar-se a algo constante 
e evitar algo passageiro. Dê um 
novo rumo a sua vida, fazendo as 
concessões necessárias diante de 
difi culdades.37/237 – branco.

Com Sol na casa da família há maior 
afetividade que garante bons mo-
mentos íntimos e no contato com 
pais, fi lhos e irmãos. Irá se aproxi-
mar de suas raízes e dos lugares em 
que viveu no passado. O contato 
com os amigos tende a ser muito 
positivo.21/321 – cinza.

O Sol na casa três provoca mudanças, 
viagens e lhe dá maior liberdade para 
novas conquistas. A vida pode ter 
mudanças positivas, mas também 
negativas. Neste começo de semana, 
as pessoas tendem a estar mais pres-
tativas e solícitas, use isso bem em 
seu proveito.32/232 – amarelo.

Saia da rotina divirta-se junto de 
pessoas com que tem afi nidade. 
Confl ito nas relações ainda ocorre, 
por isso relaxe e tenha compreensão 
das situações. O começo do dia leva 
a precipitação e a necessidade de 
afi rmação a qualquer custo, tome 
cuidado.28/428 – verde.

Controle as emoções que podem 
provocar situações tensas. No 
começo do dia o período é estéril 
e incerto, não é hora de agir até a 
Lua entrar em seu signo desde as 
02h29 da manhã. Nada deve ser 
feito ao acaso, sem planejamento e 
cuidado.36/436 – azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 13 de Março de 2017. Dia de São Rodrigo Salomão, 
Santa Modesta, Santa Cristina, Santa Patrícia e Dia do Anjo Eiael, cuja 
virtude é o alívio. Hoje aniversaria o ator José Mojica Marins, o "Zé do 
Caixão" que nasceu em 1936 faz 81 anos, o cantor Osvaldo Montenegro 
completa 60 anos, o vocalista e apresentador João Gordo nascido em 
1964, o baixista do grupo U2, Adam Clayton que nasceu em 1960 e o 
treinador e ex-jogador de futebol Vampeta faz 43 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau procura estabelecer bases bastante 
sólidas para seus empreendimentos e costuma ser muito exigente quan-
to a isto. Tem ideias criativas, otimismo e forte intuição. A sua maneira 
persuasiva e a facilidade para fazer contatos junto com a capacidade de 
comunicação o conduzem para as áreas de vendas ou publicidade. Tende 
a se recuperar rapidamente das perdas e preparar-se pacientemente para 
novas conquistas. Dá uma importância muito grande à lealdade e, em geral, 
assume uma conduta geral sempre muito bem-humorada perante todos.

Dicionário dos sonhos
VIOLÊNCIA - Violência cometida com outra pessoa, 
participará de festa com amigos. Você própria (o) co-
meter violência, melhores dias à frente. Ser atacado (a) 
com violência, alegria. Cônjuge demonstrando violência, 
infi delidade. Números da sorte: 03, 13, 22, 36, 41 e 50.

Simpatias que funcionam
Para atrair dinheiro (Banho do dinheiro): Três folhas 
de manjericão, três folhas de louro, uma colher de mel, 
uma vela verde, um bastão de incenso Numa noite de Lua 
Cheia, acenda o incenso e a vela e prepare um banho, 
fervendo numa panela com água as folhas de manjericão 
e de louro e o mel (como se você fosse fazer um chá). 
Assim que ferver, desligue, tire do fogo e deixe esfriar 
completamente antes de usar para 'lavar' o corpo (jogue 
o 'banho' sobre o corpo, sem esfregar) Espere alguns 
minutos, concentrando-se no seu objetivo. Enxágue. No 
dia seguinte, o dinheiro já vai começar a entrar.

Mariana Muniz

Mariana Muniz apresenta a 
partir do dia 11 de março  seu 
novo projeto “Fados e Outros 
Afi ns”. O espetáculo da  conti-
nuidade ao processo de inves-
tigação das relações entre o 
pensamento e corpo,  gesto, em 
dança e teatro. A dramaturgia 
do espetáculo é tratada como 
uma teia que engloba as ações 
físicas da atriz-bailarina (como 
o texto se torna corpo), suas 
ações vocais  (musicalidade no 
texto e com o texto; a palavra 
como música e concretização 
da voz no espaço), cenografi a, 
iluminação, fi gurino e a relação 
entre eles.

Serviço: SP Escola de Teatro, Praça 
Franklin Roosevelt, 210, Centro. Sábados 
às 21h, domingos às 19h e as segundas  às 
21h. Ingresso: R$ 15. Até 26/03.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Drama
O espetáculo “Eu Nunca” conta a estória 

de 3 jovens de vidas extremamente opostas, 
convivendo e dividindo suas intimidades até 
o limite do suportável. A peça traz à tona as 
questões mais urgentes da juventude moderna, 

desconstruindo “contos de fadas” de modo 
que o jovem possa repensar o lugar em que 
se encontra nos dias de hoje. Com,  Gabriela 
Gama, Júlio Oliveira e Nicholas Torres.

Serviço: Teatro Raul Cortez (Fecomercio), R. Doutor Plínio 
Barreto, 285, Bela Vista, tel. 3254-1700. Sextas às 21h, sábados às 
20h e aos domingos às 19h. Ingresso: R$ 40. Até  26/03.

O Jantar
Um casal reúne amigos 

para um jantar. Todos 
experimentam grandes 
transformações em relação 
ao passado e expressam, 
ao mesmo tempo, irritação 
e conformismo. A anfi triã, 
elegante e ácida, recebe um 
cientista brilhante e ego-
cêntrico; uma vegetariana à 
primeira vista apática, mas 
que, na verdade, está atrás 
de seu marido; uma apre-
sentadora de TV vista como 
mulher-objeto, mas cínica 
e inteligente; um escritor 
de best-seller narcisista; 
um garoto de entregas 
que se diz ladrão de man-
sões, ardiloso e revoltado; 
e um misterioso garçom, 
contratado pela internet. 
Com Michelle Boesche, 
Alexandra Golik, Hélio 
Cicero, Julia Diniz, Marco 
Barretho, Mauro Schames 
e Victor de Seixas.

Serviço: Teatro Viradalata, R. Api-
najés, 1387, Perdizes, tel.  3868-2535. 
Sábados às 21h e aos domingos às 20h. 
Ingresso: R$ 40. Até 23/04.

Fragmentos da Vida, fi lme mudo realizado, em 1929.

O Cinema Falado propõe uma investigação sobre 
o uso da fala no cinema, enquanto discurso 
fílmico
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O experimento cênico 
desta terceira edição 
acontece nos dias 17, 

18 e 19 de março (de sexta 
a domingo), com direção de 
Dagoberto Feliz, a partir de 
Fragmentos da Vida, filme 
mudo realizado, em 1929, 
por José Medina, pioneiro do 
cinema brasileiro. A película 
conta a história de dois vaga-
bundos que vivem de pequenos 
golpes nas ruas da São Paulo 
dos anos 20. A encenação de 
Cinema Falado - Fragmentos 
da Vida tem participação dos 

atores Eucir de Souza, Gabriel 
Godoy, Rimar Segala (ator 
e clown, surdo) e Marcellus 
Beghelle; dos cantores Beto 
Sargentelli e Juliana Peppi; do 
diretor musical e pianista Mar-
tin Eikemeier; e do sonoplasta 
Renato Navarro. As sessões 
têm tradução simultânea para 
a Linguagem Brasileira de Si-
nais - LIBRAS, pela atriz surda 
Sueli Ramalho.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93, tel. 
3871-7700.Sexta (17) e sábado (18) às 21h 
e domingo (20) às 19h. Ingressos: R$ 30 e 
R$ 15 (meia).

Cena do espetáculo “Coisa de Mulher”.

O espetáculo “Coisa de Mulher” é uma paródia do 
cotidiano de Núbia de La Canastra, uma apresentadora 
famosa de um programa feminino de sucesso na TV que 
já não suporta mais lidar com sua rotina enfadonha de 
trabalho. Infelizmente ela não tem outra saída a não 
ser cumprir seu papel que, aliás, faz maravilhosamente 
bem... até o momento do primeiro comercial. Com 
Octávio Mendes, Márcia Manfredini e Deise Paz. 

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Cerqueira César, tel. 3253-4102. 
Sextas às 22h45, sábados às 22h e aos domingos às 20h. Ingressos: R$ 60 
e R$ 70. Até 30/04.

Comédia
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SEGUE ADIANTE

Nos encargos a que te prendes, em muitas ocasiões, sentes a 
amplitude dos problemas a resolver e o coração se te trans-
borda de lágrimas...
A solidão aparente no íntimo como que exagera a extensão 
dos obstáculos a transpor.
E meditas no preço alto da dedicação em família, mentalizando 
as horas gastas em construir e reconstruir afeições que fogem 
no carro do tempo, largando-te aos ideais que te acalentam 
os dias; refl etes nas difi culdades que se renovam, no trabalho 
tantas vezes encharcado de pranto a que te entregas, atendendo 
aos deveres assumidos e nos planos alterados, em que sonhaste 
o melhor para alcançar tão-somente fracasso e recomeço...
Entretanto, ergue-te do chão da tristeza, age no bem que 
possas fazer e caminha adiante.
Deus em nós é a força da vida e a luz inextinguível.
Corações difíceis a conduzir, calvários domésticos, searas de 
esperança, ofi cinas de benefi cência e apostolados no bem são 
tarefas que, a Sabedoria Divina poderia executar claramente 
sem ti, no entanto, quis Deus a tua cooperação nas obras da 
sublimação e do progresso, a fi m de que venhas a desenvolver 
nesse esforço as tuas qualidades divinas.
Por mais constrangedoras as circunstâncias, serve e segue 
adiante.
Onde te encontres e como te encontres, recorda que Deus 
conta contigo, tanto quanto contas com Deus.
(De "Amizade", de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito 
Meimei).

“Fados e Outros Afi ns”
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É um fenômeno global, 
segundo a OMS, que 
contabilizou 1,2 milhão 

de pessoas mortas a cada ano 
em acidentes de trânsito. No 
Relatório de Situação Global 
sobre a Segurança Rodoviária 
de 2015, a OMS, citando dados 
do SIM para o Brasil, indica que 
do total de mortes em acidentes 
automobilísticos 5% eram de 
motoristas de carros, 18% de 
passageiros desses veículos, 
1% de passageiros e motoristas 
de ônibus, 2% de passageiros 
e motoristas de caminhões, 
28% de motociclistas, 20% de 
pedestres e 23% outros, sem 
especifi cação.

Com tamanho problema, são 
sempre bem-vindas tecnologias 
que possam de alguma forma re-
duzir esses números. No Brasil, 
duas delas estão em desenvolvimento para 
tentar diminuir pelo menos os acidentes 
entre motoristas de caminhões e ônibus, 
causados por sono, cansaço ou distração. A 
primeira é uma poltrona antissono, criada 
pelas empresas Marcopolo, TWE e Centro 
Multidisciplinar de Sonolência e Acidentes 
(Cemsa) que tenciona diminuir a fadiga 
do profi ssional e evitar que ele durma 
enquanto dirige. 

A outra, da Vale, é um dispositivo, cha-
mado Brain Computer Interface (BCI), 
capaz de captar ondas elétricas do cérebro 
e, com isso, prever ações que um motorista 
de caminhão nas minas da empresa e, no 
futuro, em veículos pesados que trafegam 
em estradas, ou ainda maquinista de um 
trem irá tomar – como frear, por exemplo 
– e realizá-las antes que o condutor tome 
a iniciativa. 

A cadeira de motorista da Marcopolo, fa-
bricante de carrocerias de ônibus, chamada 
Antisleep Seat, foi criada pela empresa em 
seu Innovation Center (MIC), localizado em 

Alertas contra o sono
Sono, cansaço e distração ao volante – além de embriaguez e excesso de velocidade – estão entre as 
principais causas de acidentes de trânsito, que todos os anos levam à morte cerca de 42 mil pessoas no 
Brasil, de acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) coordenado pelo Ministério da Saúde

Para evitar acidentes, poltrona vibra, ventila e avisa o motorista 

quando ele está cansado.
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é examinar o motorista para 
saber se ele está usando drogas. 
Em março de 2016 entrou em 
vigor a Lei nº 13.103, de 2015, 
que obriga condutores profi s-
sionais de vans, caminhões e 
ônibus a fazer teste toxicológico 
sempre que vão renovar a car-
teira de habilitação, mudam de 
categoria, são admitidos ou são 
desligados de uma empresa.

Feito a partir de uma amostra 
de cabelo ou unha, o exame 
é capaz de detectar o uso de 
drogas como, por exemplo, co-
caína, crack, heroína, maconha 
e anfetaminas, nos 90 dias ante-
riores ao teste. A lei é aplicada e 
fi scalizada pelos departamentos 
de trânsito de cada estado, no 
momento em que os motoristas 
atualizam seus documentos. 

“O consumo de álcool e outras 
substâncias psicoativas é cada 

vez mais comum entre esses profi ssionais”, 
diz o psicólogo Lúcio Garcia de Oliveira, 
do Departamento de Medicina Legal, Ética 
Médica e Medicina Social e do Trabalho 
da FMUSP. Em fevereiro ele concluiu um 
estudo sobre os efeitos do uso múltiplo 
de drogas sobre o sono de motoristas de 
caminhão no Estado de São Paulo. Na 
pesquisa, que começou em 2012, Oliveira 
ouviu 684 motoristas. 

“Constatamos que, nos 30 dias anteriores 
à entrevista, 67,3% dos participantes ha-
viam usado álcool, 34,6% de forma pesada, 
26% como binge drinking [consumo episó-
dico, excessivo, de uma grande quantidade 
de bebidas alcoólicas em um curto período 
de tempo] e 9,2% estavam sob o risco de 
desenvolver dependência”, conta Oliveira. 
“Além disso, 54,6% deles relataram o uso 
múltiplo de álcool e outras drogas. Nessa 
população, o consumo foi mais pesado, 
caracterizado pela adição de cinco doses, 
em relação àqueles que ingeriram apenas 
uma dose”.

Caxias do Sul, em parceria com o Cemsa, 
de Belo Horizonte, e a companhia TWE, 
pertencente ao grupo canadense Wood-
bridge, fabricante da espuma moldada da 
poltrona. 

O Cemsa foi criado pelo especialista 
em distúrbios do sono e responsável pelo 
projeto da cadeira, Marco Tulio de Mello. 
“É uma empresa de pesquisa e o nosso 
objetivo é oferecer suporte a empresas 
no gerenciamento do risco de fadiga dos 
seus funcionários”. A poltrona é equipada 
com quatro dispositivos – assento vibra-
tório, manta térmica de aquecimento, 
ventiladores e alto-falantes para men-
sagens –, que atuam nos momentos de 
fadiga e sonolência do motorista com o 
objetivo de mantê-lo alerta. Os coman-
dos da cadeira são acionados por um 
aplicativo de celular, desenvolvido pelo 
Cemsa, que se comunica com a poltrona 
por bluetooth.

Além de novas tecnologias, uma outra 
maneira de tentar reduzir o número de 

INICÍO A MINHA COLUNA comentando a nova novela  
que a Record encomendou com a autora Cristianne Fridman 
com quem a emissora renovou o contrato por mais três anos. 
Ela que já escreveu ‘Vidas Em Jogo’, terá agora  a fi nalidade 
específi ca de transformar em novela o best-seller ‘Casamento 
Blindado’, escrito pela fi lha de Edir Macedo em parceria com 
o marido Renato.

O PLANO E EXIBIR A TRAMA NO ANO QUE VEM, após 
o fi m de Belaventura. A ordem é não poupar investimentos, já 
que a emissora vê na produção um grande potencial de audi-
ência, até porque o livro frequentou a lista dos mais vendidos 
e é composto por histórias de casais com crise e resoluções de 
problemas. A novela promete!

COMANDADO POR FABÍOLA REIPERT E REINALDO 

GOTTINO, e a participação de Renato Lombardi, o quadro da 
Venenosa do Balanço Geral (Record) segue liderando o horá-
rio como uma pedra no sapato da Globo, onde mesmo com as 
mudanças, o Vídeo Show continua atrás do esquete de fofocas 
no IBOPE. Fevereiro o placard foi 10.5 para a Record contra 
10.1 para a Globo.

APÓS UM ANO COMO REPÓRTER DO PROGRAMA 

DA XUXA MENEGHEL, Nany People deixará a atração. 
Com a mudança de formato do programa para uma espécie 
de ‘Dança dos Famosos’, o contrato de Nany não foi renovado 
pela Record. Já dizia Chacrinha: na TV brasileira nada se cria 
tudo se copia.

A GLOBO MARCOU PARA OUTUBRO O INICIO DAS 

GRAVAÇÕES da quinta temporada de ‘Ta No Ar, a TV na TV’. A 
ideia e estrear em janeiro de 2018 e o elenco deve ser mantido. 
O programa  é interessante e mostra o andamento da televisão 
brasileira sem distinção desse ou daquele canal. O programa 
terá uma hora de duração.

DEPOIS DA POLÊMICA COM A MULHER, que o acusou 
de agressão mas voltou atrás, o sertanejo Victor, da dupla com 
Léo, fez as pazes com a mulher. A queixa foi retirada e ambos se 
propuseram a mostrar para a imprensa que está tudo bem entre 
o casal. O motivo do acordo foi para não arranhar a imagem da 
dupla no cenário artístico brasileiro.

APÓS PARTICIPAR NA NOVELA ‘VELHO CHICO’, a atriz 
Bárbara Reis volta à  telinha, desta vez na história ‘Os Dias Eram 
Assim’, nova trama das onze na Globo, que tem estréia marcada 
para abril. Na produção ela viverá a revolucionária Cátia, que 
nas decadas de 70 e 80 lutará pela liberdade de expressão. A 
produção já está bem adiantada.

UM GRANDE STAFF ESTÁ SENDO MONTADO PARA 

O LANÇAMENTO DO CANTOR WAGÃO. Uma equipe de 
produção, incluindo uma assessoria de imprensa, já foi contra-
tada. Tudo para alavancar a carreira desse jovem cantor que 
no estilo sertanejo vai dar muito o que falar. Apesar de não ser 
conhecido ainda, Wagão já tem uma bagagem pelo tempo de 
carreira que posui.

FRASE FINAL: Há pessoas que se apegam á sua opinião, 
não porque seja verdadeira, mas porque e sua.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br

Usina Açucareira Paredão S.A.
CNPJ/MF. nº 61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9

Convocação - AGO A Ser Realizada em 24/04/17
Ficam convocados os senhores acionistas da Usina Açucareira Paredão S.A. a se reunirem em assembléia geral ordinária, 
no dia 24/04/17, às 09 hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 123, 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 de 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, 09/03/17. Assinatura: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente. (10, 11 e 14/03/17)

Professores de Contabilidade da USP e 
da Ufscar descobrem no escritor um colega 
de profi ssão.

O Machado de Assis da literatura brasi-
leira, todos conhecem. Mas e o contador, 
o contabilista? Essa outra profi ssão de 
Joaquim Maria Machado de Assis foi con-
fi rmada por estudos do professor Eliseu 
Martins, da Faculdade de Economia, Ad-
ministração e Contabilidade de Ribeirão 
Preto (Fearp) da USP, em parceria com 
sua colega Isabel Cristina Sartorelli, do 
Centro de Ciências e Tecnologias para a 
Sustentabilidade da Universidade Federal 
de São Carlos (Ufscar), em Sorocaba.

Os pesquisadores se debruçaram sobre 
a vida profi ssional de Machado de Assis 
e conseguiram provar sua atuação como 
funcionário público no Ministério de Via-
ção e Obras a partir de 1889. Nesse ano, 
Machado tinha apenas 33 anos e, por 
questões fi nanceiras, decidiu entrar para a 
vida pública, reconhecendo que seu papel 
como burocrata seria seu principal meio 
de sobrevivência. Durante todo o restan-

A razão entre o compri-
mento e o diâmetro de uma 
circunferência é a mesma 
para qualquer círculo e esse 
número, de valor um pouco 
maior que três, é conhecido 
como p (Pi). Além de ser 
constante (3,14), o pi é uma 
dizima periódica, ou seja, o 
número tem uma série infi nita 
de algarismos decimais.

O dia do p é comemorado 
em 14 de março devido a 
semelhança entre a data (em 
inglês, o mês antecede o dia), e 
o valor da razão. Os primeiros 
indícios da existência são de 
aproximadamente 1900 a.C., 
mas o grego Archimedes (287 
– 212 a.C.) é considerado o 
primeiro a calcular o valor de 
Pi com precisão.

Segundo o professor Glenn 
Albert Jacques Van Amson, 
autor de matemática do Sis-
tema Anglo de Ensino, muitos 
processos de cálculos de com-
primentos, áreas e volumes já 
eram conhecidos há séculos; 
eles vinham na forma de ins-
truções de procedimentos e 
não como fórmulas como, por 
exemplo, C = 2pr, A = pr2, V = 
3/4pr3. Essas e outras fórmu-
las consequentes apareceram 
apenas a partir do Renasci-
mento. Até aí a constante p 
não era o foco. Usavam-se 
valores aproximados como 
3,  e 3,14. 

O trabalho de Archimedes 
para obter valores mais exatos 
de p, pode ser destacado como 
sendo um dos primeiros em 
que a preocupação era com o 
número p em si. Com o tempo, 
este número rendeu inúmeros 
estudos matemáticos. Provou-
se que ele é um número ir-
racional; isto é, não existem 
números inteiros a e b, tais 
que = p. A expansão decimal 
de p não apresenta padrões 
elementares; é como se suas 
casas decimais tivessem vindo 

O superior-geral da Compa-
nhia de Jesus, Arturo Sosa, 
afi rmou que a pobreza afeta 
mais mulheres e crianças do 
que homens. Eleito para co-
mandar os jesuítas em outu-
bro passado, o religioso ainda 
disse que a reconciliação da 
“humanidade com a justiça” 
exige um “cuidado especial” 
em relação às mulheres.

“Quando se faz um estudo 
sobre a pobreza, sempre sai à 
luz como a pobreza afeta mais 
as mulheres e crianças do que 
o restante da população”, 
declarou Sosa, que participou 
de um evento no Vaticano 
pelo Dia Internacional da 
Mulher. “Me parece que um 
ponto muito nevrálgico para 
a humanidade é reivindicar 
um papel para a mulher equi-
valente ao papel do homem, 
em todos os níveis, com di-
reitos e possibilidades reais 

Machado de Assis foi 
contabilista, mostra pesquisa

Memorial de Aires, por exemplo, é consi-
derado por biógrafos como autobiográfi co. 
O personagem Aguiar, cuja profi ssão é de 
guarda-livros, seria autorretrato de Ma-
chado, que também exerceu essa função 
em 1902 no Ministério de Viação e Obras. 
Um guarda-livros executa as mesmas 
tarefas que um contador”.

Outro fato que os estimulou no estudo 
veio das discordâncias entre os biógrafos 
quanto à possível carreira de contador. Na 
busca por comprovações, os professores 
decidiram analisar os documentos encon-
trados sobre o cargo público. 

Para os professores, uma releitura 
mais detalhada das biografi as do autor 
pode defi nir a questão da profi ssão de 
Machado, mas a certeza é que “a con-
tribuição para a área de contabilidade 
é de cunho histórico, pois localizamos o 
grande Machado de Assis como colega de 
profi ssão, o que pode ter impacto grande 
entre os profi ssionais da área contábil”, 
declara Martins (Lívia Oliveira Furlan/
Jornal da USP).

Machado de Assis

te de sua vida – ele morreu aos 69 anos 
-, trabalhou nessa repartição, ocupando 
várias posições. Chegou até ao cargo de 
diretor-geral de contabilidade.

O professor Martins conta que o inte-
resse pelo estudo da vida profi ssional, 
extraliterária, do escritor veio com a 
percepção de que alguns de seus contos 
tinham uma visão mais próxima de ques-
tões econômicas e fi nanceiras. “O livro 

‘Pobreza afeta mais as 
mulheres’, diz líder jesuíta

de fazer algo”, acrescentou 
o superior da Companhia de 
Jesus, mesma ordem do papa 
Francisco.

Além disso, Sosa salientou 
que a Igreja não pode existir 
sem as mulheres e que o Pon-

tífi ce instituiu uma comissão 
para avaliar a possibilidade 
de diaconisas presidirem al-
gumas cerimônias litúrgicas. 
“É um sinal claro de abertura 
a novas possibilidades. Neste 
momento, as mulheres são 
o suporte mais estável da 
Igreja, e a Igreja tem vita-
lidade porque as mulheres 
estão muito envolvidas, muito 
mais empenhadas, em muitos 
níveis”, completou o jesuíta 
(ANSA).

Superior-geral da Companhia de Jesus, Arturo Sosa.

D
iv

ul
ga

çã
o

R
ep

ro
du

çã
o

O número Pi intriga 
matemáticos até hoje

de uma caixa de surpresas.
A letra grega p, que vem da 

palavra perímetro, passou a 
ser usada para designar o nú-
mero em 1707 pelo matemá-
tico galês William Jones. “As 
teorias elaboradas sobre o o 
p geram muita ‘matéria prima’ 
para as mais diversas áreas na 
Matemática e na Computação. 
Pode-se criar processos de 
criptografia para codificar 
mensagens, por exemplo”, 
diz Glenn. Por se tratar de 
um número irracional, o p 
apresenta uma série infi nita 
de algarismos decimais e a 
tentativa de calcular o valor 
exato sempre fascinou os 
matemáticos. 

O cálculo mais preciso 
do Pi antes da invenção do 
computador foi feito por D.F. 
Ferguson que, em 1945, che-
gou a 620 dígitos. Com a ajuda 
de computadores, conseguiu 
atingir 710 dígitos. Em 1999, 
o japonês Takahashi Kanada 
chegou a casa dos trilhões, 
com 206.158.430.000 dígitos, 
auxiliado por um computador. 
O maior cálculo de pi feito até 
hoje aconteceu em 2002 por 
matemáticos da Universidade 
de Tóquio. Eles conseguiram 
registrar 1.241.100.000.000 
dígitos (Um quatrilhão). Em 
13 de março 2015, o japonês 
Akira Haraguchi  ‘recitou’, de 
cabeça, o pi com 111.700 casas 
decimais.

Fonte e mais informações: 
(www.sistemaanglo.com.br).
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Inadimplência do 
consumidor cai 8%

Em todo o país, a inadimplên-
cia do consumidor caiu 8% em 
fevereiro, de acordo com dados 
divulgados na sexta-feira (10), 
pela empresa Boa Vista Serviço 
Central de Proteção ao Crédito. 
No acumulado dos últimos 12 
meses, houve retração de 3,5% 
na comparação com os 12 meses 
anteriores. Na comparação com 
fevereiro de 2016, a queda foi 
de 8,3%.

Quando avaliadas as regiões 
do país, nos últimos 12 meses, 
a única que teve aumento da 
inadimplência foi a Norte (1,4%). 
No Centro Oeste, a queda foi de 
-0,3%, no Nordeste, de -0,1%, 
no Sul, de -5,3% e no Sudeste, 
de -5,1%.

Segundo economistas da em-
presa, as adversidades ocorridas 
na economia ao longo dos últimos 
dois anos geraram grande cautela 
nas famílias, inibindo o consumo 
e contribuindo para a diminuição 
do fl uxo de inadimplência. “Man-
tendo a perspectiva de pequeno 
crescimento da economia e 
renda, juros menores e infl ação 
controlada, espera-se uma reto-
mada sustentável da demanda de 
crédito, expandindo a renda dis-
ponível das famílias, fatores que 
colaboram para manter o atual 
ritmo de queda da inadimplên-
cia”, fi naliza a empresa (ABr).



O “T” (de tecnologia), o 

“M” (de mídia) e o “T” 

(de telecomunicações), 

que formam a sigla TMT, 

parecem se fundir num 

único anagrama

Após ter visitado o CES 
(Consumer Electronic 
Show) 2017, em Las 

Vegas (EUA), e o MWC (Mobile 
World Congress), em Barcelo-
na, na Espanha, o que noto é 
a profusão de tecnologias que 
possibilitam a convergência 
dos setores de telecomuni-
cações e mídia, e também de 
outras indústrias. Fica cada 
dia mais difícil distinguir se 
uma empresa de telecomuni-
cações está se tornando uma 
empresa de mídia ou se uma 
empresa de tecnologia está 
se tornando uma empresa de 
telecomunicações. 

A Google é uma empresa de 
mídia ou tecnologia? A AT&T 
(após a aquisição da Time 
Warner) é uma empresa de 
telecomunicações ou de mídia? 
O Facebook é uma empresa de 
tecnologia ou comunicações? 
A Telefónica é uma empresa 
de telecomunicações ou tec-
nologia, especialmente depois 
dos novos lançamentos de suas 
plataformas?

Nunca se viu tantos robôs 
e aplicações industriais ex-
postos na MWC, que outrora 
era uma feira dedicada às 
Telecomunicações. Os robôs 
demonstravam o potencial 
de transformação do 5G, 
IoT (Internet das coisas) e 
Inteligência Artificial. Com 
latência mínima, os comandos 
eram acionados por meio das 
aplicações em nuvem ligadas 
diretamente aos sensores que 
serão, em breve, o futuro chão 
das fábricas. Isto signifi ca que 
os comandos, salas de controle 
e engenheiros poderão estar 
do outro lado do oceano sem 
afetar o “modus operandi” das 
linhas de produção.

As inciativas para acelerar a 
entrada do 5G – que chegará 
ao mercado apenas em 2020 - e 

atender a latente demanda do 
IoT são inúmeras, cada opera-
dora/país com sua estratégia, 
passando pelo LTE-M, NB-IoT 
e LPWAN. São tecnologias que 
viabilizam as aplicações de IoT 
de forma imediata, antes mes-
mo do 5G entrar em operação 
efetivamente.

Os pilotos de 5G, plataformas 
de IoT e Inteligência Artifi cial 
são o denominador comum das 
grandes operadoras de todos os 
continentes. Os oceanos que 
separam os países parecem 
não existir no novo mundo da 
tecnologia. É fascinante verifi -
car as dezenas de pilotos de 5G 
ou IoT realizados em parceria 
entre diversos países. Isso 
ratifi ca que no mundo de hoje 
um único país não é capaz de 
dominar todas as tecnologias. 
A “soberania tecnológica” de 
um país se tornou um termo 
arcaico, do mundo em que 
quem controlava a riqueza era 
quem dominava os mares.

Nos dias em que os prin-
cípios da OMC (Organização 
Mundial do Comércio) estão 
sendo questionados, com o 
nacionalismo e protecionismo 
crescente nos países desenvol-
vidos, onde estará o Brasil? Es-
pero que não sigamos a mesma 
direção no setor de tecnologia. 
Não temos este privilégio e não 
há tempo a perder.

Precisamos urgentemente 
criar políticas que atraiam in-
vestimentos externos e estimu-
lem o uso da tecnologia – sem a 
ideologia do passado – em prol 
da economia e inclusão social. 
Tecnologias e comunicações 
acessíveis, abertas e com aces-
so democrático. Que chegue 
por todos os mares. Que chegue 
em qualquer cidadão. Que seja 
incorporada em todos os polos 
produtivos do Brasil.

Somente assim, poderemos 
dar o salto tecnológico, im-
pingir a produtividade no país, 
criar empregos e evitar que os 
nossos escassos talentos de 
tecnologia optem por buscar 
outros mares.

(*) - É sócia-líder para as 
indústrias de Tecnologia, Mídia e 

Telecomunicações da Deloitte Brasil.

As novas tendência 
tecnológicas e seus 

impactos nos
negócios do Brasil

Marcia Ogawa (*)

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

agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Shirley Souza - Sesi-SP – Sonhos incríveis, 
com aspecto e sabor de pura realidade. Era isso 
que acontecia com o protagonista desta fantástica 
estória. Seres Sombrios e da Luz, interpunham-se 
nos seus pensamentos, criando um cipoal de fl a-

grantes dúvidas, que no decorrer da sua vida iriam tornar-se 
uma estranha realidade. Alek fora criado por sua avó, desde o 
desaparecimento dos seus pais, em um acidente. Jovem, levava 
uma vida normal: estudava, fl ertava, tinha bons amigos, etc. 
Estranhava, algumas atitudes “animais” de sua avó, tais como, 
farejar o ar. Até que um dia, a verdade veio a tona. Fatos exó-
ticos, absolutamente inesperados, emocionantes, iniciaram-se, 
tornando a vida do nosso herói, um verdadeiro caos. Sua psique 
abalou-se. Em quem acreditar? A trama é muito bem urdida. 
Seguramente prenderá o leitor até a última letra e por analogia, 
o fará refl etir sobre as coisas e acontecimentos cotidianos. 

Entretenimento garantido para jovens e bem adultos!

Alek Ciaran e os
Guardiões da Escuridão

Lelington Lobo Franco - O químico, fi tologista e pro-
fessor, representa com muita propriedade o Brasil no exterior, 
lança um manual, bastante prático, para que entendamos o que 
está por trás(?) dos alimentos e de alguns medicamentos. O 
leitor encontrará uma variedade de especiarias, antes inimagi-
nável. Nota-se em suas linhas, uma honesta preocupação pelo 
esclarecimento, sem alardes. Trinta tipos de azeitonas, sete 
variedades de azeite, pimentas, parei de contar no trinta! Em 
suma: Um manual para ler, usar, guardar e deixa-lo à mão, pois 
é uma ferramenta primordial e muito interessante, para uma 
boa gastronomia, de simples à sofi sticada, além da boa base 
medicamentosa. Tremendamente esclarecedor! Para adquirir: 
lelingtonfranco@globomail.com.

Viva Melhor Com Temperos, 
Condimentos e Especiarias

Ana Davini - Magu - Com titulo autoexpli-
cativo, a escritora relata sua saga para materializar 

um sonho, da maioria das mulheres: a maternidade. Em suas 
linhas, permeiam expectativas, decepções, dores, e apoteóti-
cas alegrias. Uma peregrinação ao ápice de uma colina, que 
mostrava-se invencível, que fez valer cada segundo das agruras 

transpostas. Um bom exemplo!

Te Amo Até a Lua: Da adoção à 
barriga de aluguel e técnicas de 
fertilização, o que fazer quando não 
se consegue uma gestação natural

Edit. Matarazzo - Desta feita a capital baiana é fes-
tejada em sua plenitude. Seu glorioso passado, suas praias tão 
bem decantadas, sua religiosidade, crenças, heróis, enfi m, todo 
envolvimento místico, bem como sua importância econômica, 
nada distante, que reveste-a com uma aura nobre, que só na-
tivos sentem e alguns felizardos visitantes percebem. Salvador 
é defi nitivamente o portal da Bahia, não só de Todos os Santos, 
mas de todo Brasil. Desconhecer seus encantos, é dar as costas 
a uma grandiosidade histórica e cultural enriquecedora. Como 
de hábito, a editora compilou relatos, odes, e muitas fotos, que 
permeiam as páginas de mais uma bela e justa homenagem! 
Adorável!!

Vamos Falar de Salvador?

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CARLOS EDUARDO SAMPAIO, estado civil solteiro, profi ssão roteireista, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia 07 de novembro de 1979, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Sampaio e de Jacira Alice da Cruz Sampaio. 
A pretendente: ANGÉLIKA CLEMENTE DO AMARAL, estado civil solteira, profi ssão 
monitora de qualidade, nascida em São Paulo (Registrada no Belenzinho) SP, no dia 
08 de dezembro de 1980, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Rubens do Amaral Filho e de Ivete Clemente do Amaral.

O pretendente: BENJAMIN IFEANYI EZIEVUO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em Iwllo, Nigéria, no dia 01 de junho de 1982, residente e domiciliado no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lho de Ugwueke Anselem Ezievuo e de Okunna Cathrin Ezievuo. A 
pretendente: PATRICIA REIS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Coaraci - BA, no dia 12 de dezembro de 1980, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de José Raimundo dos Santos e de Maria de Lourdes Oliveira Reis.

O pretendente: VITOR ROMUALDO, estado civil solteiro, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascido em São Paulo (Registrado na Vila Matilde) SP, no dia 15 de dezembro de 1987, 
residente e domiciliado no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lho de Carlos José 
Romualdo e de Adriana Ramos Andrade Romualdo. A pretendente: NATTHALIA IZUMI 
IVAMOTO ANSAI, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo 
(Registrada no Jabaquara) SP, no dia 28 de novembro de 1996, residente e domiciliada 
no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lha de Tatsumi Ansai e de Mayumi Laura 
Ivamoto Ansai.

O pretendente: MATEUS FERREIRA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
chapeiro, nascido em São Benedito - CE, no dia 15 de dezembro de 1992, residente 
e domiciliado na Vila Nova Manchester, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Sabino 
de Araujo e de Lúcia Maria Ferreira Gomes. A pretendente: TAMIRIS FERNANDES 
DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão atendente, nascida em Montes Claros 
- MG, no dia 25 de maio de 1991, residente e domiciliada na Vila Nova Manchester, 
São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Ferreira de Souza e de Anaides Aquino de 
Souza.

O pretendente: CELSO DE OLIVEIRA CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo (Registrado em Indianópolis) SP, no dia 13 de 
fevereiro de 1991, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Celso 
de Carvalho e de Maria Adelaide de Oliveira Carvalho. A pretendente: GABRIELA 
BEZERRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão estudante de enfermagem, 
nascida em São Paulo (Registrada em Itaquera) SP, no dia 06 de setembro de 1997, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Eder Luiz de Oliveira e de 
Elizabeth Bezerra de Oliveira.

O pretendente: LUCIANO GOMES DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão supervisor, 
nascido em Canudos - BA, no dia 22 de junho de 1987, residente e domiciliado na Vila 
Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Janete Gomes da Cruz. A pretendente: CRISTIANE DE 
OLIVEIRA PÉCORA, estado civil divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 22 de março de 1972, residente e domiciliada na Vila Carrão, São 
Paulo - SP, fi lha de Osmar Pécora e de Claudete de Oliveira Pécora.

O pretendente: BRUNO SÁES DIAS, estado civil solteiro, profi ssão analista empresário, 
nascido em Santo André (Registrado 1º Subdistrito) SP, no dia 14 de maio de 1980, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Iotti Dias e de 
Angela Maria Pagano Sáes Dias. A pretendente: JULIANA CARDOSO DE ARAUJO, 
estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo (Registrada no Cambuci) 
SP, no dia 31 de março de 1983, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de Casimiro Mendes de Araujo e de Gilma Marcia Martins Cardoso de Araujo.

O pretendente: ADELSON CLEODON  DE MEDEIROS, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido em Januario Cicco - RN, no dia 28 de setembro de 1958, 
residente e domiciliado na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Cleodon 
de Medeiros e de Severina Bento Medeiros. A pretendente: MADALENA MARIA DA 
SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cobradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
16 de outubro de 1964, residente e domiciliada na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, 
fi lha de Olimpio Assis da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: GLAUCO DO NASCIMENTO VICENTE, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico em edifi cações, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Maria) SP, no dia 
29 de julho de 1986, residente e domiciliado na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, 
fi lho de José Vicente Filho e de Helenice do Nascimento. A pretendente: VANESSA 
ALVES MACHADO, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em 
São Paulo (Registrada na Bela Vista) SP, no dia 25 de outubro de 1989, residente e 
domiciliada na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Roberto Machado e 
de Fatima Alves Machado.

O pretendente: JOÃO CARVALHO SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão açogueiro, 
nascido em Oeiras - PI, no dia 22 de novembro de 1974, residente e domiciliado na Vila 
Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Rodrigues de Santana e de Luiza Sousa Carvalho. 
A pretendente: GIRLEIDE MENDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Oeiras (Registrada em Santo Inácio) - PI, no dia 20 de março de 1992, 
residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Milton Mendes da Silva 
e de Luiza Santana Xavier da Silva.

O pretendente: MARCOS DA COSTA PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
metalúrgico, nascido em São Paulo - SP, no dia 01 de janeiro de 1968, residente e 
domiciliado na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Pereira e de Leonizia da 
Costa. A pretendente: ANILMA SILVA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Cipó - BA, no dia 17 de maio de 1985, residente e domiciliada na Vila 
Rica, São Paulo - SP, fi lha de Arlindo Silva e de Nair Soares dos Santos.

O pretendente: EUCLIDES MENEZES LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de cargas, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Maria) SP, no dia 27 de 
setembro de 1977, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, 
fi lho de João Ferreira Lima e de Cleuza Menezes Lima. A pretendente: BRANCA DA 
SILVA TRINDADE, estado civil solteira, profi ssão biomédica, nascida em São Paulo 
(Registrada na Vila Prudente) SP, no dia 02 de junho de 1973, residente e domiciliada 
na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Ferreira Trindade e de Ruth da 
Silva Trindade.

O pretendente: RICARDO MANOEL DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
fl anelinha, nascido em Recife (Registrado no 6º Distrito) - PE, no dia 13 de fevereiro 
de 1976, residente e domiciliado na Chácara Califórnia, São Paulo - SP, fi lho de João 
Manoel do Nascimento e de Maria José Rodrigues de Souza. A pretendente: SIMONE 
ELVIRA GOMEZ, estado civil divorciada, profi ssão fl anelinha, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 10 de dezembro de 1976, residente e domiciliada na Chácara Califórnia, São 
Paulo - SP, fi lha de Manuel Gomez Dopeso e de Rosa Fernandez Gomez.

O pretendente: MITJA TOPLER, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em 
Maribor, Eslovênia, no dia 02 de fevereiro de 1990, residente e domiciliado na Eslovênia, 
fi lho de Bogdan Topler e de Metka Belsak. A pretendente: ELY NOHAITY MOTA DE 
MATOS, estado civil solteira, profi ssão gerente comercial, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 03 de agosto de 1992, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco Assis de Matos e de Ney Lylyan Ferreira Mota de Matos.

O pretendente: JIANFENG YE, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Suichang da província Zhejiang, China, no dia 11 de junho de 1983, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Faxiang Ye e de Fengqin Zhang. 
A pretendente: XIAO WU, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida na 
Republica Popular da China, no dia 25 de julho de 1987, residente e domiciliada no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Jianping Wu e de Xueping Zhou.

O pretendente: ANTONIO MARCOS CAVALCANTE RODRIGUES, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no 
dia 21 de dezembro de 1991, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio do Ceu Dias Rodrigues e de Josefa Solange Cavalcante Rodrigues. A 
pretendente: JULIANA DEANA CIAVARETTO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em São Paulo (Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 20 de abril de 1983, 
residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Ciavaretto e 
de Noeli Deana da Motta Chiavaretto.

O pretendente: ANDRÉ VALENTE, estado civil solteiro, profi ssão técnico de informática, 
nascido em São Paulo (Registrado em Guaianases) SP, no dia 26 de abril de 1991, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Eliseu Claudio Valente 
e de Rozilda Eduado da Silva Valente. A pretendente: ISABELLA ROSSI FAVERO 
CRUZ, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo (Registrada em 
Itaquera) SP, no dia 03 de dezembro de 1995, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Heber de Paula Cruz e de Adriana Aparecida Rossi Favero Cruz.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: FERNANDO ZÁCCARO, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/01/1980, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Italo Záccaro Junior e de Regina Maria Salomão 
Záccaro. A pretendente: CATIA CRISTINA DE CARVALHO CRUZ, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
19/12/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Celio Luiz da Cruz e de 
Maria Regina de Carvalho Cruz.

O pretendente: HUMBERTO TENORIO, nacionalidade brasileiro, estado civil divorciado, 
profi ssão micro-empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/12/1965, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adalberto Tenorio e de Elza Aro Tenorio. A 
pretendente: ELAINE REGINA SECANHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/03/1968, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Nelson Secanho e de Maria Nilcéa Pereira Secanho.

O pretendente: MARCELO LASALVIA SCHMIDT, nacionalidade brasileiro, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/04/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Horst Emilio Odo Schmidt e de Christina Lasalvia 
Schmidt. A pretendente: IVANA BILANCIA GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Santa Rita do Sapucaí - MG, no dia 03/11/1978, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ivan Edson Ribeiro Gomes e de Ana 
Stela Bilancia Gomes.

O pretendente: FERNANDO ARGEMIRO GUERRA FALCÃO, nacionalidade brasileiro, 
estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em Recife - PE, no dia 30/08/1957, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Argemiro Ramos Falcão e de Terezinha 
de Freitas Guerra. A pretendente: MARIA LUCELIA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Espirito Santo do Pinhal - SP, 
no dia 05/12/1960, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Custodio de 
Oliveira e de Albertina Raimundo de Oliveira.

O pretendente: LUIZ OTAVIO LEITE MESSIAS, nacionalidade brasileiro, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/10/1977, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Messias e de Gelsia Maria de Silveira 
Leite. A pretendente: VIVIANE CRISTINA PERONOTTO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em Rio Claro - SP, no dia 05/06/1980, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Perinotto e de Maria Antonia Spatti 
Perinotto.

O pretendente: MARCO RUDELLI, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, profi ssão 
médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/07/1979, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Rudelli Sergio Andrea Aristides e de Vera Lucia Tavares Guerreiro 
Rudelli. A pretendente: JOSELENE PINHEIRO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão coordenadora de recursos humanos, nascida em Porto 
Alegre - RS, no dia 14/08/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Octacilio Gomes de Souza e de Salete Pinheiro de Souza.
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O ministro do Turismo, Marx Beltrão, disse 
que a pasta trabalha para obter a liberação 
dos vistos de entrada no Brasil para países 
como Estados Unidos, Canadá, Japão e 
Austrália. Isso repetiria medida que vigorou 
durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
do Rio de Janeiro, no ano passado. A ideia 
é conceder a isenção para turistas dessas 
nações por dois anos, informou Beltrão. O 
ministério trabalha ainda para a implanta-
ção do visto eletrônico em outros países, 
como a China, que hoje é um dos maiores 
exportadores de turistas do mundo.

São países, segundo o ministro, que não 
oferecem nenhum tipo de risco imigrató-

rio e apresentam gasto per capita (por 
indivíduo) mais alto do que a média inter-
nacional. Estudo feito pela Organização 
Mundial do Turismo (OMT) mostra que há 
um aumento de 25% por ano de turistas 
quando se tem a política de isenção de 
vistos. “Então, se a gente fi zer essa política, 
vamos ter no nosso país cerca de 200 mil 
a 250 mil turistas a mais por ano vindo 
dessas nações, gastando muito dinheiro 
aqui”, apostou. 

O ministro destacou que o Brasil atra-
vessa um momento de recessão e a atração 
de mais turistas pode gerar empregos. 
Ele estimou que, se a política de isenção 

de vistos for aprovada ainda no primeiro 
semestre, o Brasil ultrapassará a casa dos 
7 milhões de turistas até o fi nal deste ano. 
“Nós temos tudo para chegar a 12 milhões 
de turistas nos próximos quatro anos, se 
tudo aquilo que estamos querendo fazer 
for aprovado no Congresso Nacional”.

O turismo nacional cresceu 2% no verão 
deste ano, movimentando R$ 100 bilhões, 
segundo o ministro. Já o número de turis-
tas estrangeiros cresceu 11%. Com o fi m 
do carnaval, o ministério vai se dedicar à 
preparação dos próximos projetos, entre 
eles o Verão da Amazônia e o São João 
(ABr).

Liberação de vistos para entrada de turistas no Brasil


