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“Deus, para a 
felicidade do homem, 
inventou a fé e o 
amor. O Diabo, 
invejoso, fez o 
homem confundir fé 
com religião e amor 
com casamento”.
Machado de Assis (1839/1908)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,58% Pontos: 
64.593,10 Máxima de +1,52% 
: 65.197 pontos Mínima de 
-0,32% : 64.016 pontos Volu-
me: 6,8 bilhões Variação em 
2017: 7,25% Variação no mês: 
-0,6% Dow Jones: -0,03% Pon-
tos: 20.656,10 Nasdaq: -0,02% 
Pontos: 5.877,81 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1465 Venda: R$ 3,1470 
Variação: +0,05% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: -0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1296 Venda: R$ 
3,1302 Variação: +0,46% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1200 
Venda: R$ 3,2900 Variação: 
+0,09% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,35% ao 
ano. - Capital de giro, 13,09% ao ano. 
- Hot money, 1,77% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.257,30 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,32% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 127,500 
Variação: +0,83%.

Cotação: R$ 3,1615 Variação: 
+0,08% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,0596 Venda: US$ 1,0596 
Variação: -0,43% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3350 Venda: R$ 
3,3370 Variação: -0,3% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,2730 Venda: 
R$ 3,5000 Variação: +0,09%.

Futuro: +0,27% Pontos: 64.485 
Máxima (pontos): 65.315 Míni-
ma (pontos): 64.035. Global 40 
Cotação: 915,805 centavos de 
dólar Variação: -0,34%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, ne-
gou que a proposta ini-

cial da reforma da Previdência 
tenha sido formulada com “gor-
dura” e disse que as medidas 
propostas “estão dentro de uma 
margem razoável em qualquer 
projeto de negociação”. “Não é 
questão de cortar gordura, mas 
margem de negociação, que 
possa levar ao cumprimento 
dos objetivos”, afi rmou, durante 
entrevista coletiva no Palácio 
do Planalto. 

Meirelles disse ainda que, “de 
fato”, existem no Congresso al-
gumas propostas de mudanças 
bastante fortes que “levariam 

     

Reforma da Previdência 
não tem gordura, mas 
'margem de negociação'

ao extremo” e fariam com que 
os efeitos da reforma fossem 
muito postergados. “Umas das 
coisas que tomamos cuidado 
ao analisar, são duas coisas: de 
um lado o impacto social das 
medidas e de outro lado impacto 
fi scal”, comentou.

O ministro afi rmou que não 
será preciso medidas compen-
satórias já que as mudanças 
previstas na reforma estão 
dentro do razoável “Não há 
necessidade, no momento, de 
grandes medidas compensató-
rias”, reforçou. 

Questionado sobre a pressão 
da bancada feminina para que 
haja uma diferenciação da 

idade mínima para homens e 
mulheres, Meirelles disse que 
“não há, no momento, incor-
porado na proposta mudança 
de idade mínima para aposen-
tadoria de mulher e homens”. 
Apesar disso, ele destacou que 
nas regras de transição há uma 
diferenciação. 

Pela proposta inicial a regra 
de transição afetaria mulheres 
a partir dos 45 anos e homens 
a partir dos 50. Segundo Mei-
relles, essa diferença seria 
mantida por “um longo perío-
do”. “Nas discussões que estão 
sendo feitas para o período de 
transição, todas as mudanças 
são passíveis de acontecer”, 

Os ministros do Planejamento, Dyogo Oliveira e o da Fazenda, Henrique Meirelles,

durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

disse, destacando que o ob-
jetivo é chegar a uma idade 
mínima igual daqui há 20 anos, 
“de acordo com os padrões 
internacionais”. 

A meta fi scal para 2018 será 
um défi cit primário de R$ 129 

bilhões para o governo central, 
informou Meirelles. A meta foi 
revisada, de um número ante-
rior de défi cit de R$ 79 bilhões. 
Será o quinto ano em que a 
União fecha com as contas no 
vermelho gastando mais do que 

arrecada. No caso do setor 
público consolidado, que inclui 
Estados, municípios e estatais, 
a meta é de défi cit de R$ 131,3 
bilhões para o ano que vem. 
Ambos os valores equivalem 
a 1,8% do PIB (AE).

Confl ito na Síria
O Ministério de Relações Exte-

riores manifestou “preocupação” 
com a escalada do confl ito militar 
na Síria. Em nota, o Itamaraty tam-
bém reiterou “sua consternação 
com as notícias de emprego de 
armas químicas no confl ito sírio” e 
cobrou investigações que apontem 
os responsáveis pelo uso desse tipo 
de armamento, além das devidas 
punições.

São Paulo - O governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin  
afi rmou na sexta-feira (7), que 
o Brasil está fazendo reformas e 
criticou o populismo durante a 
etapa América Latina do Fórum 
Econômico Mundial de Davos, 
que está sendo realizado em 
Buenos Aires. O tucano também 
classifi cou a geração de empre-
gos como o maior desafi o mun-
dial atual. O governador viajou 
ao país argentino, onde recebeu 
ofi cialmente o anúncio de que 
São Paulo será sede do evento 
regional em abril de 2018. 

Ao ser provocado para falar 
dos desafi os de gerações jovens 
e mais experientes nos países, 
Alckmin citou as reformas que 
o presidente Michel Temer 
está tentando aprovar no Con-
gresso. “Entre elas a reforma 
da Previdência e a outra tem 
a ver com trabalho, que tem 
leis do século passado. É um 
grande desafi o para o mundo. A 
tecnologia desemprega, a agri-
cultura mecaniza, a indústria 
robotiza. Um grande problema 
do mundo será a empregabili-
dade”, disse.

O governador defendeu que 
a América Latina deve discutir 
como integrar as pessoas ao 
emprego frente às mudanças 
tecnológicas e disse que o 
“velho modelo” educacional 
não funciona mais, defendendo 
uma reforma educacional e 
criticando o populismo. “Não 

Governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin.

O governo propôs salário 
mínimo de R$ 979 para o pró-
ximo ano. O valor consta do 
projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2018, 
apresentado na sexta-feira 
(7) pelos ministros do Plane-
jamento, Dyogo Oliveira, e da 
Fazenda, Henrique Meirelles. 
Atualmente, o salário mínimo 
é R$ 937. 

De acordo com Oliveira, a 
equipe econômica seguiu a 
regra atual, que determina 
a correção do mínimo pela 
infl ação do ano anterior pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
mais a variação do Produto 
Interno Bruto (PIB), de dois 
anos anteriores. Como em 
2016 houve contração de 3,6% 
do PIB, o salário mínimo será 
corrigido exclusivamente pela 
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Cambridge - A decisão do TSE 
sobre o pedido de cassação da 
chapa Dilma Rousseff-Michel 
Temer será a mais “grave” da 
história da Corte, avaliou o pre-
sidente da instituição, Gilmar 
Mendes, que espera a retomada 
do julgamento em maio. “O tri-
bunal terá de ter noção de suas 
responsabilidades”, afi rmou. 
Além do potencial impacto da 
decisão, o caso é importante 
por revelar como foram fi nan-
ciadas as campanhas eleitorais 
no Brasil, em especial a de 2014, 
disse Gilmar. 

O ministro não quis estimar 
um prazo para conclusão do 
julgamento, mas disse que o 
processo será “célere”. Lem-
brou que a jurisprudência da 
corte é “pacífi ca” e prevê a 
cassação tanto do titular da 
chapa quando a de seu vice. 
Mas ele observou que o caso 
Dilma-Temer tem uma “sin-
gularidade”, que é o fato de 
a cabeça de chapa já ter sido 
afastada do cargo. No único 
caso semelhante que analisou, 
sobre o Estado de Roraima, o 
TSE julgou o pedido improce-
dente contra o vice e o manteve 

Presidente do TSE, ministro 

Gilmar Mendes.

Cambridge - No momento em 
que a sociedade brasileira exige 
maior participação, o ‘Congres-
so discute uma reforma política 
excludente, que fortalece o 
poder dos partidos e de seus ca-
ciques por meio da lista fechada 
e institucionaliza o abuso do 
poder econômico com dinheiro 
público’, afi rmou na manhã de 
sexta-feira (7), a fundadora da 
Rede, Marina Silva, em palestra 
no Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). 

Marina defendeu a Lava Jato, 
lamentou o clima de intolerân-
cia e de falta de diálogo no Brasil 
e disse que ainda não decidiu 
se disputará a presidência em 
2018. “Ainda estou no processo 
de discernimento”, declarou. 
Na sua avaliação, a atribuição 
de rótulos a pessoas que têm 
posições divergentes é um dos 
fatores que difi cultam o debate 
público no país. “Por que vou 
debater com um eco-chato?”, 
exemplifi cou, usando um dos 
rótulos aplicados a ela própria. 
Quando o moderador se referiu 
a “coxinhas” e “mortadelas”, ela 
fez outra auto-referência: “Fal-
ta incluir os vegetarianos.”

STJ revoga prisões, 
mas afasta 
conselheiros 

Brasília - O ministro Felix 
Fischer, do STJ, revogou  a 
ordem de prisão temporária 
de conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio, alvo 
da investigação no âmbito da 
Operação Quinto do Ouro, que 
estão presos desde o dia 29 de 
março. São eles: Aloysio Neves, 
Domingos Brazão, José Gomes 
Graciosa, Marco Antônio Alen-
car e José Maurício Nolasco. 

Também foi determinado 
pelo ministro o afastamento 
destes cinco conselheiros do 
TCE do Rio e também de Jo-
nas Lopes de Carvalho Júnior, 
que foi o delator do esquema 
investigado, por 180 dias, prazo 
prorrogável caso necessário. O 
STJ informou que os conselhei-
ros terão de cumprir medidas 
cautelares, mas não detalhou 
quais seriam estas medidas. O 
inquérito segue em segredo de 
justiça no tribunal(AE).
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Fundadora da Rede,

Marina Silva.
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São Paulo - O Brasil pode cres-
cer 3,5% no ano que vem, caso 
a agenda de reformas avance, 
principalmente a reforma da 
Previdência, afi rma o Instituto 
Internacional de Finanças (IIF) 
em relatório na sexta-feira (7), 
com rápidos comentários sobre 
três países da América Latina - 
Brasil, México e Argentina.

O IIF avalia que há 
crescente otimis-
mo que o 

presidente Michel Temer vai 
conseguir apoio político sufi -
ciente para aprovar a reforma 
da Previdência. O avanço da 
reforma vai dar novo estímulo 
para a confi ança dos investido-
res e consumidores no Brasil 
e ainda permitir que o Banco 
Central prossiga cortando os 
juros em ritmo acelerado. 

O relatório do IIF foi produ-
zido depois que os economistas 
do instituto, que tem sede em 
Washington e é formado pelos 
500 maiores bancos do mundo, 
participaram de um fórum 
este mês no Paraguai sobre 
perspectivas econômicas para 
América Latina e outro em 
Buenos Aires (AE).

Consultoria vê 
70% de chance 
de reforma 
‘robusta’

São Paulo - A consultoria 
norte-americana de risco político 
Eurasia acredita que o governo 
vai aprovar uma reforma da 
previdência “robusta”, apesar do 
governo ter autorizado fl exibilizar 
cinco pontos do texto original. Em 
relatório divulgado na sexta-feira 
(7), os analistas mantém a proba-
bilidade de 70% para a aprovação 
do texto com ao menos 50% do 
conteúdo original.

A Eurasia avalia que as con-
cessões que o governo sinalizou 
que fará já eram esperadas e fa-
zem parte do jogo. Além disso, 
terão impacto fi scal “modesto”. 
O relatório da consultoria res-
salta que a resistência à refor-
ma persiste no Congresso. “O 
governo claramente tem feito 
progresso nas últimas duas 
semanas para conseguir uma 
maioria”, afi rma o relatório. 

A avaliação dos analistas é que 
o governo tem feito um esforço 
com cada partido para explicar 
a reforma e o custo econômico 
que teria da não aprovação do 
texto, mais um ponto para a Eu-
rasia manter a probabilidade de 
aprovação da reforma em 70%. 
A reforma “ambiciosa” proposta 
pelo governo foi desenhada 
já com alguma gordura para 
cortar, destacam os analistas. 
Por isso, era esperado que o 
governo recuasse em alguns 
pontos (AE).

Governo propõe salário mínimo 
de R$ 979 para o próximo ano

bilhões para R$ 129 bilhões, a 
meta de défi cit primário (re-
sultado negativo nas contas 
do governo sem o pagamento 
dos juros da dívida pública) 
para 2018. De acordo com os 
ministros, a nova meta leva em 
conta a queda de arrecadação 
decorrente da recessão de 2015 
e de 2016, que se manifesta nas 
receitas do governo com certo 
tempo de defasagem.

“Em 2018 ainda sofreremos 
um processo de atraso da res-
posta na receita. As empresas 
ainda estarão acumulando mui-
tos créditos fi scais decorrentes 
de prejuízos anteriores. A recu-
peração da economia em 2018 
não impacta imediatamente na 
arrecadação. Do lado das re-
ceitas ainda teremos em certa 
medida efeitos da recessão”, 
disse Oliveira (ABr).

variação do IPCA de 2017. 
Para chegar a estimativa, 

o governo considerou a esti-
mativa de 4,48% para o IPCA 
que consta do boletim Focus, 
pesquisa com mais de 100 
instituições fi nanceiras divul-
gada toda semana pelo Banco 
Central.

O projeto da LDO aumentou 
em R$ 50 bilhões, de R$ 79 
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Decisão será a mais 
‘grave’ da história do TSE

no cargo, afi rmou. “É o único 
paradigma.”

Gilmar disse não ver pro-
blemas no fato de o ministro 
Alexandre de Moraes participar 
do julgamento, apesar de ter 
integrado o gabinete de Temer. 
“Todos vêm de algum lugar”, 
afi rmou. O ministro usou como 
exemplo o STF, integrado por 
sete magistrados nomeados 
por presidentes petistas “Nin-
guém imputa a eles suspeição 
e foram eles que conduziram 
por maioria o debate sobre o 
impeachment” (AE).

Alckmin cita reformas de 
Temer e critica populismo

podemos cair no populismo 
e neste discurso”, afirmou. 
Durante painel com outras 
lideranças latinas, Alckmin des-
tacou que há uma preocupação 
com a violência de gênero. 

“Em São Paulo, reduzimos o 
índice de homicídios em 25 por 
100 mil habitantes para 8 por 
100 mil habitantes e renovamos 
toda a legislação para combater 
a violência contra a mulher e 
protegê-las”, disse. Ao afi rmar 
que é uma grande alegria receber 
o evento no próximo ano, Alck-
min destacou a participação dos 
jovens nas discussões. “O futuro 
começa hoje e este se chama 
juventude. Realmente estamos 
muito contentes de ver essa força 
e ver que os jovens participam 
mais da vida política”, disse o 
tucano (AE).

Marina critica reforma 
política proposta

Marina ressaltou que é favor 
do fi nanciamento público de 
campanha, mas criticou o fato 
de que sua distribuição será 
feita com base em bancadas 
defi nidas em eleições anterio-
res, nas quais o abuso do poder 
econômico e a prática de caixa 
2 eram comuns. Ela também 
criticou o valor de R$ 2,5 bi-
lhões proposto para o Fundo 
Partidário, que, em sua opinião 
“institucionalizaria” o abuso 
econômico. “Minha proposta é 
quebrar o monopólio da políti-
ca, estabelecendo candidaturas 
independentes” (AE).

Brasil pode 
crescer 3,5% em 
2018 se aprovar 
reformas



Mario Enzio (*)

Salve-se

Conheço da arte da 

diplomacia, assim 

como na política 

internacional, que 

quando dois povos não 

querem brigar sentam-

se numa mesa de 

negociações.  

Dias atrás, numa des-
sas mesas que quase 
decidem o destino do 

mundo, deu-se por fracassada 
a tentativa de acabar com a 
fome em uma região devasta-
da pela guerra e disputada sem 
as considerações dos que vive 
por lá: África. O continente é 
muito grande para falar nele 
como um todo, mas podemos 
focar na Etiópia, Somália, Su-
dão. Não lemos notícias que 
trazem novidades, o que se 
sabe é que, se uma política não 
deu certo, é urgente apostar 
em outras. 

São tristes essas realidades: 
fala-se nas consequências 
dessa pobreza como a herança 
deixada pelos europeus, de 
governos corruptos ou em 
disputas por áreas ricas em 
minérios, jazidas, até rixas 
entre etnias, tribos, e a reli-
gião. Por aí vão decifrando 
cenários complexos de causas 
e consequências que, ao mes-
mo tempo, quando parece que 
têm uma solução emperram 
num pequeno detalhe que não 
conseguem concretizar. Nem 
sempre esse desejo de nego-
ciar se concretiza na vontade 
política na pratica.  

Autoridades nesse assunto 
até dão um prazo para que 
essa política do salve-se quem 
puder até lá seja implantada: 
2025. E nos próximos anos 
muitos morrerão de fome. Que 
horror! A maneira de se com-
bater um problema, de ajudar 
pessoas, nem sempre tem um 
efeito imediato. Essa é o fato 
que as decisões políticas nos 
fazem ver e enxergar, sem que 
com isso nos convençamos de 
que talvez seja essa a melhor 
maneira de resolver um pro-

blema: resolver agora para não 
sofrer no futuro.

Penso naqueles que acor-
dam com fome, sem opções 
de ter um emprego, nem 
qualquer tipo de estabilidade e 
se encontram à espera de uma 
ajuda que, literalmente, lhes 
cai do céu sobre a forma de 
ajuda humanitária. Olhando 
para fotos e vídeos de mães e 
crianças em situação de vul-
nerabilidade, tento me colocar 
naquela situação. 

Como será que estão pen-
sando: essa minha geração irá 
morrer por motivo da fome, 
porque a comida não chega. 
E nem vou me ater aos nú-
meros alarmantes de pessoas 
infectadas que se deslocam 
e espalham esse cenário de 
incertezas. Penso que quando 
a causa se confunde com a 
consequência há pouco a se 
fazer para sair desse ciclo de 
miséria total. 

Voltando à mesa de negocia-
ção, em pratos limpos, vemos 
que as soluções podem existir, 
pois há pessoas que querem 
resolver com ações praticas, 
entretanto há interesses 
escusos, ditos superiores, 
que atendem primeiramente 
aos que decidem. Olhar para 
distante de nossos proble-
mas parece fácil resolver o 
dos outros, mesmo nessa 
dimensão? 

Não seria fácil, então, resol-
ver nossos problemas? Ao que 
parece, não!

Pois, por aqui, também, nos 
gabinetes, mesas de restau-
rantes, em recintos abertos, 
onde há ou não uma claque 
que vá divulgar aquele pen-
samento, que não contrarie 
vontades egoístas e atenda 
primeiro o interesse daquele 
político, que não seja em be-
nefício da nação. 

A política do salve-se quem 
puder desde que eu seja o pri-
meiro. Isso lhe soa parecido?

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

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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Governo intensifi ca 
combate ao Aedes 
aegypti

O governo federal mobiliza 
os profi ssionais da saúde no 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti. As ações acontecem 
nas 41.688 Unidades Básicas de 
Saúde do país, com vistoria para 
identifi car criadouros e orien-
tações à população no combate 
ao mosquito transmissor da 
dengue, Zika e chikungunya. 

A medida faz parte da campa-
nha ‘Sexta-Feira Sem Mosqui-
to’, organizada pelo Ministério 
da Saúde, em parceria com os 
conselhos nacionais de Secretá-
rios de Saúde e de Secretários 
Municipais de Saúde. 

A meta é que a população 
reserve um dia na semana para 
combater os focos do mosquito, 
vistoriando casas, ambientes de 
trabalho e escolas.

Segundo o ministério, me-
didas simples podem evitar a 
proliferação do mosquito, como 
fazer o descarte correto do lixo, 
tampar depósitos de água e 
limpar com buchas as laterais e 
bordas dos vasos de plantas.

Para o ministro da Saúde, Ricar-
do Barros, a mobilização é questão 
de hábito. “Se cada cidadão fi zer 
a sua parte, evitando água parada 
e descoberta em locais que pos-
sam servir de criadouros, juntos 
estaremos realizando um grande 
mutirão semanal de limpeza em 
todo o país”, afi rmou Barros, em 
nota (ABr).

O Brasil sedia, na próxima 
semana, dois eventos que 
reunirão representantes do 
G20 para discutir mecanismos 
internacionais de combate à 
corrupção. Segundo o minis-
tro da Transparência, Torqua-
to Jardim, a reunião do Grupo 
de Trabalho Anticorrupção do 
G20 abordará temas como a 
cooperação internacional para 
o enfrentamento de crimes 
financeiros internacionais, 
como a lavagem de dinheiro, 
bem como parcerias que per-
mitam o compartilhamento de 
documentos e informações e a 
recuperação de ativos.

A reunião será terça-feira 
(11) e quarta-feira (12), em 
Brasília, mas será fechada 
ao público e à imprensa. A 
expectativa é que ao menos 
120 pessoas participem desta 
reunião, que será a segunda 
dos três encontros anuais que 
o grupo promove este ano: a 
primeira reunião de 2017 foi 
em janeiro, na Alemanha. A 
terceira está marcada para 
setembro, na Áustria. 

“É nosso trabalho explo-
rar novos e mais extensos 

A reunião abordará temas como a lavagem de dinheiro,

disse  o ministro Torquato Jardim.

O responsável pela Secretaria 
de Estado Civil de Brusciano, 
no sul da Itália, e o titular de 
uma agência de práticas admi-
nistrativas de Terni, no centro 
do país, foram presos na sexta-
feira (7) por supostamente 
terem recebido propinas para 
conceder cidadania italiana por 
direito de sangue a cerca de 300 
cidadãos brasileiros, incluindo 
jogadores de futebol. 

Entre os jogadores brasileiros 
que teriam obtido a cidadania 
italiana de maneira irregular estão 
o volante Bruno Henrique, do 
Palermo e ex-Corinthians, e os 
meias Gabriel Boschilia, revelação 
do São Paulo que atua hoje pelo 
Monaco, da França, e Eduardo 
Henrique, do Atlético Mineiro. 
O atacante Eduardo Sasha, do 
Internacional, e Guilherme Laza-
roni, do Red Bull Brasil, também 
teriam sido benefi ciados.

“Um dia após a chegada 
dos carabineiros à Prefeitura, 
suspendi imediatamente o 
funcionário”, disse o prefeito de 
Brusciano, Giuseppe Romano. 
Por sua vez, o Palermo afi rmou 
que é “totalmente estranho aos 

Bruno Henrique é apresentado no Palermo.

A doença afeta pessoas de 
todas as idades e estilos 
de vida, causa angústia 

e interfere na capacidade de o 
paciente fazer até mesmo as 
tarefas mais simples do dia a dia. 
“No pior dos casos, a depressão 
pode levar ao suicídio, segunda 
principal causa de morte entre 
jovens de 15 a 29 anos”, desta-
cou a OMS.

O número de pessoas que 
vivem com depressão, segundo 
a OMS, está aumentando – 18% 
entre 2005 e 2015. A estimativa 
é que, atualmente, mais de 300 
milhões de pessoas de todas as 
idades sofram com a doença em 
todo o mundo. “A depressão 
é diferente de fl utuações ha-
bituais de humor e respostas 
emocionais de curta duração 
aos desafi os da vida cotidiana. 
Especialmente quando de lon-
ga duração e com intensidade 
moderada ou severa, ela pode 
se tornar um sério problema de 
saúde”, destacou a organização. 
Os dados mostram que quase 
800 mil pessoas morrem anual-
mente em razão de suicídio.

De acordo com a OMS, cerca 
de 5,8% da população brasileira 
sofrem de depressão – um total 

Cerca de 5,8% da população brasileira sofrem de depressão – um total de 11,5 milhões de casos.

Terra abriga 
60 mil 
espécies
de árvores

Um estudo do Botanical 
Gardens Conservation Inter-
national mostrou que o planeta 
Terra abriga 60.065 espécies 
diferentes de árvores e o Brasil 
lidera o ranking com a maior 
variedade: no território nacio-
nal, são cerca de 8,7 mil tipos 
diferentes.

O estudo se baseou nas 
informações de uma rede de 
500 institutos de botânicas em 
todo o mundo e ainda revelou 
que esse número tende a au-
mentar no próximos anos, já 
que são registradas duas mil 
novas espécies de plantas novas 
anualmente.

Se o Brasil está na liderança 
dos tipos de árvores, a região 
ártica da América do Norte é 
a que está no fi m da lista, com 
menos de 1,4 mil espécies (o 
estudo excluiu, propositalmen-
te, as regiões polares). Nessa 
área da América do Norte, há 
300 variedades de plantas que 
estão seriamente ameaçadas 
de extinção, sendo que algu-
mas contam com menos de 
80 exemplares na natureza 
(ANSA/COM ANSA).
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No Dia Mundial da Saúde, 
OMS alerta sobre depressão

A depressão tem tratamento e o primeiro passo é conversar sobre o assunto. Essa é a proposta da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) no Dia Mundial da Saúde, lembrado na última sexta-feira (7)

de 11,5 milhões de casos. O 
índice é o maior na América 
Latina e o segundo maior nas 
Américas, atrás apenas dos 
Estados Unidos, que registram 
5,9% da população com o trans-
torno e um total de 17,4 milhões 
de casos. Além do Brasil e dos 
Estados Unidos, países como 
a Ucrânia, Austrália e Estônia 
também registram altos índices 
de depressão em sua população 
– 6,3%, 5,9% e 5,9%, respectiva-

mente. Entre as nações com os 
menores índices do transtorno 
estão as Ilhas Salomão (2,9%) 
e a Guatemala (3,7%). A pre-
valência na população mundial, 
segundo a OMS, é 4,4%.

A organização também aler-
tou que, apesar da existência 
de tratamentos efetivos para 
a depressão, menos da me-
tade das pessoas afetadas no 
mundo recebe ajuda médica. 
As barreiras incluem falta de 

recursos, falta de profi ssionais 
capacitados e o estigma social 
associado a transtornos men-
tais, além de falhas no diagnós-
tico. “O fardo da depressão e de 
outras condições envolvendo a 
saúde mental está em ascensão 
em todo o mundo”, concluiu a 
OMS, ao cobrar uma resposta 
compreensiva e coordenada 
para as desordens mentais 
por parte de todos os países-
membros (ABr).

Grupo anticorrupção do 
G20 reúne-se no Brasil

mecanismos de cooperação. 
Criar um mecanismo no 
âmbito administrativo, mais 
rápido e eficaz do que os 
meios concebidos nos tratados 
internacionais para processos 
judiciais”, explicou Jardim,  ao 
falar sobre as  atribuições do 
Brasil como atual copresiden-
te (junto com a Alemanha) do 
Grupo de Trabalho Anticor-
rupção do G20. 

De acordo com o ministro, há 
consenso sobre a importância e 

a necessidade de mecanismos 
de cooperação internacional. 
No entanto, alguns dos prin-
cipais órgãos de combate 
à corrupção estrangeiros 
ainda temem o vazamento 
das informações. “Há vários 
países que não se dispõem a 
colaborar com o Brasil porque 
falta, na relação bilateral, a 
segurança quanto à preser-
vação da confi dencialidade 
dos documentos”, explicou o 
ministro (ABr).

Itália prende 2 por cidadania 
ilegal a jogadores brasileiros

fatos”. “O jogador [Bruno Hen-
rique] não deixará de esclarecer 
assim que for confi rmado seu 
envolvimento nas investiga-
ções”, declarou o clube por 
meio de um comunicado.

A Justiça da Itália tem feito 
diversas ações contra irregula-
ridades na concessão de cida-
dania. Em janeiro, um policial 
foi preso em Lodi, no norte do 
país, por facilitar a certifi cação 
de residência para estrangeiros, 
principalmente brasileiros, que 

viajaram à nação europeia para 
realizar o processo de dupla 
nacionalidade. O jogador bra-
sileiro Bruno Henrique, que 
atualmente é contratado do 
Palermo, negou ter sido bene-
fi ciado com a cidadania italiana 
por meio de pagamento de 
propina. “Eu desconheço esses 
fatos e estou à disposição para 
fornecer toda a documentação 
necessária para comprovar que 
sou estrangeiro”, disse o atleta 
(ANSA/COM ANSA).
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BNCC avança ao incluir 
ensino de aprendizagem 

socioemocional

A versão fi nal da nova 

Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), 

encaminhada ao 

Conselho Nacional de 

Educação (CNE), será 

referência nacional 

obrigatória para escolas 

públicas e privadas 

A preocupação em desen-
volver habilidades como 
resiliência, empatia e 

responsabilidade estão pre-
sentes no texto das 10 com-
petências básicas propostas 
pela BNCC, 3 são de ordem 
socioemocional. Conhecer-se, 
apreciar-se e cuidar de sua 
saúde física e emocional; ter 
capacidade para lidar com as 
emoções; exercitar a empatia, 
o diálogo e aprender a resolver 
confl itos; agir com resiliência, 
determinação e autonomia 
serão em breve competências 
a serem trabalhadas dentro da 
sala de aula. 

É o que diz o texto divulgado 
pelo MEC e é o que as insti-
tuições de ensino brasileiras 
deverão cada vez mais se aten-
tar. Incluir essas habilidades 
como disciplina obrigatória já é 
realidade em países referência 
em educação, como Singapura, 
Coreia do Sul, Canadá e Fin-
lândia. No Brasil, a inclusão 
das chamadas competências 
do século XXI são um avanço 
importante que trará impactos 
sociais, com benefícios com-
portamentais para alunos e 
famílias, e educacionais. 

Nos próximos anos, avalia-
ções nacionais, como o ENEM 
e outras ligadas ao Ensino 
Fundamental, passarão a con-
siderar aquelas competências 
na mensuração da qualidade 
da formação oferecida. Nesse 
sentido, já foram dados os 
primeiros passos no Brasil. Um 
programa desenvolvido por 
um grupo de educadores com 
base no Casel, principal centro 
de estudos da aprendizagem 
socioemocional do mundo, o 

Programa Semente, está sendo 
utilizado por cerca de 20 mil 
estudantes brasileiros.  

O Casel reuniu em 2011 
diversos pesquisadores ao 
redor do mundo para avaliar 
o impacto de programas de 
habilidades socioemocionais 
na vida de 270 mil estudantes. 
Os resultados de boas práticas 
incidiram não só na diminuição 
da possibilidade de surgimento 
de transtornos psiquiátricos, 
como também, na melhora em 
média de 11% no desempenho 
acadêmico. De forma estrutu-
rada, o programa trabalha os 
cinco domínios: autoconheci-
mento, autocontrole, empatia, 
tomada de decisões responsá-
veis e habilidades sociais.

Com iniciativas como essa 
e a inclusão das habilidades 
socioemocionais na BNCC, o 
Brasil se alinha a práticas de 
formação integral, compro-
vadas em nível mundial. O 
documento orienta as escolas 
para focarem naquilo que elas 
têm de insubstituível: a edu-
cação do indivíduo para que 
conheça melhor a si mesmo e 
interaja da melhor maneira em 
sociedade. 

É importante lembrar que, 
na família, esse aprendizado 
de convivência social fica 
comprometido pelos próprios 
limites da unidade familiar. É 
na escola que o aluno começa 
a lidar com regras impessoais, 
adentra regularmente ao mun-
do público, conhece pessoas de 
formação diferente e adquire 
ferramentas para conjugar 
todos esses elementos pessoais 
e sociais.

Os pais e as escolas precisam 
incorporar que as emoções 
importam. Do mesmo jeito que 
ensinamos as crianças a nadar 
e andar de bicicleta, devemos 
ensiná-las a lidar com suas 
emoções. E o MEC acaba de 
dar um importante passo nesse 
sentido.

(*) - É diretora geral
do Programa Semente

(www.programasemente.com.br).

Tania Fontolan (*)

A - Oportunidades de Trabalho
As marcas Casas Bahia e Pontofrio estão com mais de 1,3 mil opor-
tunidades abertas para vendedores, Pessoas com Defi ciência e 
Jovem Aprendiz com interesse em trabalhar nas áreas operacional 
e administrativa. Para vendedores, são 100 vagas na região metro-
politana de São Paulo. Os candidatos devem ter formação completa 
no Ensino Médio e experiência anterior no varejo. Vão trabalhar 
nas lojas, nas áreas de vendas de categorias como Mobile e Móveis 
Planejados, esta última com pré-requisito de possuir conhecimento 
do software Promob. Inscrições: (www.viavarejo.com.br/rh), seguir 
em ‘Oportunidade de Vagas’, clicar ‘Veja Vagas’, digitar ‘Vendedor’ 
na barra de busca, escolher uma das oportunidades apresentadas e 
clicar em ‘Candidatar-se’.

B - Temporada de Inverno 
Já é outono no Hemisfério Sul e isso signifi ca que a espera pela chegada 
da neve aos países situados abaixo da linha do Equador já está quase 
no fi m. Para receber os visitantes em grande estilo a partir de junho, o 
complexo Ski Portillo, conta com programação e promoções especiais 
para garantir muita curtição ao longo de sua temporada de inverno 2017, 
que vai de 17 de junho a 30 de setembro. Localizada a aproximadamen-
te duas horas de Santiago, a estação de esqui oferece uma estrutura 
completa de hospedagem, lazer e entretenimento a pouco mais de 450 
hóspedes por semana. São 34 pistas para todos os níveis de esquiadores 
e snowboarders, 14 meios de elevação e uma ampla área fora de pista. 
Mais informações em: (www.skiportillo.com).

C - Vacas Holandesas
No próximo dia 19, a Fazenda Alvorada, sediada em Bragança Paulista, 
dará início a um circuito especial de vendas, com a oferta de vacas 
holandesas rústicas, capazes de produzir fora do ambiente free-stall, e 
de alta performance produtiva. Na estreia, serão apresentadas 60 vacas 
em lactação com uma média diária de 30 quilos em duas ordenhas. O 
Leilão Holandês Alvorada é organizado pela Nova Leilões e será trans-
mitido nacionalmente pela MF Rural (www.mfrural.com.br), a partir 
das 19h00. Outros dois remates estão previstos para 23 de maio e 20 de 
junho, e quem comprar acima de 10 animais nas três etapas concorrerá 
ao sorteio de uma novilha pronta para inseminação. Mais informações: 
tels. 4031-1557 ou 40312921. 

D - Encontro Literário 
Os fãs de literatura podem se preparar para uma discussão densa 
e um choque de realidade na próxima edição do Café Pauliceia, 
que será realizada na noite desta terça-feira (11), às 19h00, pela 
Associação dos Advogados de São Paulo (Rua Álvares Penteado, 
151 – Centro). Sangue, escatologia e muito estilo não faltam no livro 
“Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos”, da escritora Ana 
Paula Maia. É um bate-papo descontraído sobre um livro e o seu 
autor, cujo objetivo é observar diferentes compreensões de leitura, 
no qual todos podem opinar. O encontro é gratuito e faz parte da 
agenda cultural da AASP e acontece uma vez por mês, aberto para 
toda a sociedade.

E - Trabalho Novo
Vivenda do Camarão, maior rede de franquias de restaurantes de 
frutos do mar do Brasil, fi rmou participação no Programa Trabalho 
Novo, criado pela equipe de gestão da prefeitura de São Paulo. No 
encontro, ocorrido na última quarta-feira (5), Fernando Perri, CEO 
da Vivenda do Camarão, garantiu a geração de 70 vagas de empregos 
para pessoas em situação de moradia de rua e ainda a distribuição 
de 10 mil sopas na capital paulista. A Vivenda do Camarão apoia a 
boa causa, porque acredita que ações como esta contribuem para o 
desenvolvimento da cidadania e para a melhoria de vida das pessoas; 
e espera com isso, motivar outros empresários e empresas a fazerem 
o mesmo.

F - Gestão de Pessoas
Seguindo sua missão de promover o incentivo na melhoria da ges-
tão de pessoas, a ABRH-Brasil, Associação Brasileira de Recursos 
Humanos, abriu inscrições para a edição 2017 do Prêmio ‘Ser 
Humano Oswaldo Checchia’. A iniciativa reconhece, desde 1993, 
ações dedicadas ao desenvolvimento das pessoas dentro e fora das 
organizações, assim como estímulos ao pensamento criativo e iden-
tificação de novos talentos. A premiação também tem como objetivo 
incentivar as companhias a utilizarem sistemas mais modernos de 
gestão de RH, para que assim possam se diferenciar, motivando o 
público interno e contribuindo com a produtividade e resultados 
sustentáveis. Mais informações e novo regulamento no site (www.
premioserhumano.com.br).

G - Franquia Home Based 
2017 vem sendo considerado o ano da retomada por empresas e empresários 
dos mais diversos setores em todo o país. Enquanto alguns esperam a volta 
do crescimento, outros colocam as mãos na massa e criam estratégias para 
atingir seus objetivos. É o caso do Grupo Mimi, detentor da já consagrada 
marca Espetinhos Mimi (www.espetinhosmimi.com.br), que acumula 
mais de 50 anos de tradição no mercado de churrasco com expansão via 
franchising. Com o apoio da Vecchi Ancona (www.vecchiancona.com.br), 
consultoria especializada na criação e gestão de negócios, o Grupo Mimi 
apresenta ao mercado brasileiro, seu novo modelo de negócios. Trata-se 
da marca Senhor Mimi, franquia que pode ser operada home based e que 
promete revolucionar os negócios do grupo.

H - Especialidade da Osteopatia 
Osteopatas, fi sioterapeutas, estudantes de fi sioterapia e demais pro-
fi ssionais de saúde terão a oportunidade de conhecer e se aprofundar 
mais sobre a especialidade da Osteopatia na Sexta Edição do Congresso 
Internacional de Osteopatia, o CIOST, que ocorre de 22 a 25 de junho, 
no centro de convenções Expo D. Pedro, em Campinas. O evento tem 
o objetivo de conectar todos os interessados com a Osteopatia - uma 
terapia manual e de metodologia própria - e reunir osteopatas do mundo 
todo com forte conteúdo científi co ou longa prática clínica para com-
partilhar seu conhecimento com profi ssionais e estudantes da área da 
saúde. Inscrições e mais informações em: (www.ciost.org). 

I - Estágio no Fleury 
O Grupo Fleury abriu inscrições para seu Programa de Estágio. As vagas 
são destinadas a estudantes universitários com formação prevista para 
ser concluída entre junho de 2018 e junho de 2019. O programa prevê 
ações de desenvolvimento educacional com o suporte da Universidade 
Corporativa do Grupo Fleury. A bolsa-auxílio é compatível com as práticas 
de mercado, além dos benefícios como vale-transporte, vale-refeição, 
seguro de vida, assistência médica e odontológica. O processo seletivo 
será dividido em cinco etapas: inscrições, testes on-line, dinâmicas de 
grupo, painel e entrevistas fi nais. O início do programa está previsto para 
agosto. As inscrições para o Programa de Estágio podem ser feitas pelo 
endereço (http://carreiranogrupofl eury.com.br/estagio.html).

J - Viagens de Luxo 
Virtuoso®, rede líder mundial de agências de viagens de luxo, acaba de 
divulgar um levantamento sobre o mercado brasileiro de viagens de luxo. 
Quase 100% dos entrevistados confi rmaram que a crise política e econômica 
no país afetou as viagens de seus clientes. No entanto, 38% responderam 
que o volume de vendas de sua agência em 2016 superou 2015 em média 
5 a 10%. E 80% das agências entrevistadas afi rmaram que suas vendas de 
janeiro de 2017 superaram as de janeiro de 2016, também entre 5 e 10%.  
A crise também não impediu os viajantes de continuarem planejando suas 
viagens. É um mercado de trabalho que continua crescendo, tanto que 
metade das agências contrataram novos consultores para suas equipes 
em 2016. Saiba mais em (www.virtuosotravel.com.br). 

A - Oportunidades de Trabalho
As marcas Casas Bahia e Pontofrio estão com mais de 1,3 mil opor-

D - Encontro Literário 
Os fãs de literatura podem se preparar para uma discussão densa

Mesmo com a criação de 
apenas 98 mil vagas emprego 
no mês de março, os Estado 
Unidos atingiram uma taxa de 
desocupação de 4,5%, a menor 
desde maio de 2007. Segundo os 
dados divulgados na sexta-feira 
(7) pelo Departamento de Tra-
balho, este número está abaixo 
da expectativa, que era de 180 
mil novas vagas.

O resultado também é inferior 

em relação ao mês de fevereiro, 
quando foram criados 219 mil 
postos, outro número abaixo do 
estimado, que era de 235 mil va-
gas. Em dezembro, último mês de 
governo do ex-presidente Barack 
Obama, o país havia criado 156 mil 
vagas de emprego, encerrando o 
mandato do democrata com um 
saldo de 75 meses consecutivos de 
crescimento no trabalho (ANSA/
COM ANSA).

A infl ação acumulada no 
primeiro trimestre de 
2017 é de 0,96%, a menor 

taxa de toda a série histórica. No 
primeiro trimestre de 2016, o 
IPCA acumulado era de 2,62%. 
A infl ação dos últimos 12 meses 
é de 4,57%. Os dados, foram 
divulgados IBGE. 

Segundo o IBGE, o principal 
impacto para a alta no índice 
de março foi a conta de ener-
gia elétrica, que respondeu 
por 0,15 pp, que subiu no mês 
4,43% e levou o grupo habitação 
a registrar elevação de 1,18%, a 
mais elevada variação de grupo. 
Além da alta na tarifa de energia 
elétrica, também pesaram nas 
despesas a elevação de 1,13% 
no preço do botijão de gás, ten-
do em vista refl exos do reajuste 
médio de 9,8% no preço do 
produto nas refi narias.

Infl ação de março é de 0,25% e a acumulada

dos últimos 12 meses atinge 4,57%.

O Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1) suspen-
deu a licença de operação da 
Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte, no Pará, após acatar 
recurso do Ministério Público 
Federal no estado (MPF-PA). 
De acordo com nota divulgada 
pelo MPF-PA, a suspensão 
se deu pelo fato de a Norte 
Energia, empresa responsável 
por Belo Monte, não realizar 
obras de saneamento básico 
na cidade de Altamira, uma 
das condicionantes do empre-
endimento.

“O projeto de saneamento 
básico deveria ter sido im-
plementado em julho de 2014 
e tem o objetivo de evitar a 
contaminação do lençol fre-
ático de Altamira (PA) pelo 
afogamento das fossas rudi-
mentares da cidade, devido ao 
barramento do Rio Xingu”, diz 
a nota. A licença de operação 
de Belo Monte foi concedida 
pelo Ibama em novembro de 
2015, sendo suspensa em 

A suspensão se deu pelo fato de a Norte Energia não realizar 

obras de saneamento básico em Altamira.

A infl ação, medida pelo INPC, fechou março com 
variação de 0,32%, resultado 0,88 ponto percentual 
acima da taxa de fevereiro (0,24%). Com isso, o INPC 
encerrou o mês 0,07 pp acima do IPCA, que mede a 
variação das famílias de maior renda (até 40 salários), 
e que fechou março com alta de 0,25%. No resultado 
acumulado do primeiro trimestre a alta pelo INPC 
foi de 0,98%, também superior ao 0,96% do IPCA 

no período. No acumulado dos últimos 12 meses, o 
índice fi cou em 4,57%, acima dos 4,69% dos 12 meses 
imediatamente anteriores. Em março de 2016, o INPC 
registrou 0,44%. Os produtos alimentícios tiveram 
alta de 0,32% em março, enquanto em fevereiro re-
gistraram queda de 0,53%. O agrupamento dos não 
alimentícios fi cou com variação de 0,32%, abaixo da 
taxa de 0,59% de fevereiro. 

Preços da construção 
civil sobem em 
março 0,46%

Os preços da construção, 
medidos pelo Índice Nacional 
da Construção Civil (Sinapi), 
subiram 0,46% em março, fi can-
do 0,27 ponto percentual acima 
da taxa de fevereiro: 0,19%. O 
indicador foi divulgado, no Rio 
de Janeiro, pelo IBGE. Com 
isso, os preços da construção 
civil acumulam nos últimos 12 
meses alta de 5,39%, resultado 
inferior aos 5,77% dos 12 me-
ses imediatamente anteriores. 
Em março de 2016 o índice foi 
0,82%.

A parcela dos materiais teve 
variação de 0,06% no custo 
da construção civil, resultado 
bem abaixo do anotado no 
mês anterior (0,37%). Já a 
parcela de custos referentes à 
mão de obra teve alta de 0,9%. 
Assim, o custo nacional do m² 
da construção civil subiu para 
R$ 1.037,96 contra R$ 1.033,16 
de fevereiro, sendo R$ 534,22 
relativos a materiais e R$ 503,74 
à mão de obra.

A maior variação mensal ocor-
reu na Região Sudeste com alta 
de 0,7%, e a menor na Região 
Norte (0,15%). Em seguida, 
surgem as Regiões Sul (0,23%) 
e Centro-Oeste (0,25%). Com 
a segunda maior alta do país, 
a Região Nordeste encerrou 
março com variação de 0,42%. 
Os custos regionais, por m², 
subiram para R$ 1.052,31 na 
Região Norte; R$ 960,27 (Nor-
deste); R$ 1.085,96 (Sudeste); 
R$ 1.073,93 (Sul) e R$ 1.042,08 
(Centro-Oeste) (ABr).
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Infl ação ofi cial cai para 0,25%, 
menor taxa para março desde 2012
A infl ação ofi cial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou 
março em 0,25%, com queda de 0,08 ponto percentual (pp) em relação ao percentual ( 0,33%) de 
fevereiro e a menor taxa já registrada para os meses de março desde 2012, quando atingiu 0,21%

alimentação e bebidas mostra-
ram aceleração de 0,34% em 
março (em fevereiro houve 
infl ação negativa de 0,45%). 
Produtos importantes na mesa 
do consumidor fi caram mais 
caros: leite longa vida (alta de 
2,6%; café moído (1,89%); e 
pão francês (0,91%). 

Por outro lado, alimentos 
como o feijão-preto (-9,11%),  
feijão-carioca (-5,59%) e  feijão-
mulatinho (-4,50%). todos com 
defl ação, fi caram mais baratos 
de um mês para o outro. Ainda 
a respeito da queda de preços 
entre fevereiro e março, houve 
recuo em quatro dos nove grupos 
de produtos e serviços, com des-
taque para transportes (-0,86%), 
comunicação (-0,63%), artigos 
de residência (-0,29%) e vestuá-
rio (-0,12%), todos com infl ação 
negativa (ABr).

A segunda maior variação 
veio do grupo Educação, que 
subiu 0,95%, mesmo com o 
grupo mostrando recuo signi-

fi cativo em relação aos 5,04% 
do mês anterior. Enquanto os 
preços da Educação caíram 
signifi cativamente, os do grupo 

Justiça suspende licença de 
operação da Usina de Belo Monte

agosto do ano passado pela 
Justiça Federal no Pará. 

A suspensão da licença de 
operação chegou a ser derru-
bada pelo presidente do TRF1, 
Hilton Queiroz, mas a Corte 
Especial do tribunal acolheu 
as argumentações do Ministério 
Público e, por nove votos a cin-
co, confi rmou a suspensão.

A Norte Energia disse que só 
se manifestaria a respeito da 
suspensão da licença de ope-
ração de Belo Monte depois 
de ser notifi cada da decisão 
do TRF1, o que, segundo a 
empresa, ainda não ocorreu. 
Procurado, o Ibama, que não 
se manifestou até a publicação 
deste texto (ABr). Desemprego nos EUA cai para 4,5%

Infl ação é maior para famílias de menor renda
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O sucesso depende 
da capacidade de 

liderança

Ter conhecimento 

técnico, do segmento, 

ser um excelente 

orador, ter experiência 

e uma ótima formação 

acadêmica, tudo isso 

ajuda muito na busca 

pelo sucesso profi ssional

Porém, nenhuma destas 
qualidades é tão impor-
tante quanto a capaci-

dade de liderança. Na grande 
maioria dos casos de sucesso 
profi ssional, a pessoa tem uma 
equipe subordinada a ela, e o 
resultado do trabalho propor-
cionado por esta equipe é a sua 
principal atribuição. 

Há tempos a importância da 
liderança é explícita, porém 
ainda se fazem necessários 
esclarecimentos a respeito 
da capacidade de liderança 
empresarial, que pode ser de-
fi nida, de forma objetiva, como 
a capacidade de uma pessoa 
dirigir, através de uma gama 
de habilidades desenvolvidas, 
uma equipe a um objetivo 
previamente estabelecido pela 
corporação.

Os profissionais que de-
senvolvem essa capacidade 
e conseguem executar esse 
trabalho são os mais bem-su-
cedidos dentro das empresas. 
Fazendo uma analogia com 
uma orquestra sinfônica, o 
maestro é o líder reconheci-
do pelo excelente resultado 
obtido pelo grupo. No caso, 
uma música perfeita. De ma-
neira equivocada verifi camos 
inúmeros profissionais que 
buscam o sucesso em funções 
gerenciais, preocupando-se 
exclusivamente com o desen-
volvimento técnico. 

Quando, na verdade, esta 
não deveria ser sua priori-
dade. Retomando a analogia 
do maestro, ele só é capaz 
de tocar um instrumento por 
vez; enquanto a orquestra, 
quando bem dirigida, pode 
tocar dezenas de instrumentos 
simultaneamente e em perfeita 
sintonia. A conclusão é que, 
como nos demais casos geren-
ciais, a capacidade técnica em 
determinado instrumento se 
torna secundária.

Fugindo mais uma vez do 
mundo corporativo, com o 
intuito de sustentar essa tese, 
podemos verificar muitos 
técnicos de futebol consa-
grados, que são os líderes de 
suas equipes, mas que nunca 
foram atletas profi ssionais e 
não possuem habilidades para 
executarem uma jogada com 
qualidade. Neste exemplo fi ca 
comprovado que a questão 
técnica não é tão importante 
quanto a habilidade da lide-
rança.

Não tenho dúvidas de que a 
liderança é a principal respon-
sável pelo sucesso profi ssional, 
porém, para alcançá-lo, é ne-
cessário passar por todo um 
processo bastante complexo. 
Automotivação, motivação da 
equipe, repreensão, planeja-
mento, organização, análise, 
decisão, comunicação asser-
tiva, inteligência emocional e 
relacionamento interpessoal 
fazem parte dos atributos exi-
gidos a um líder de sucesso.

Enfi m, são muitas as habi-
lidades necessárias para se 
tornar um bom líder. A boa 
notícia é que todas elas são 
alcançáveis. O aprimoramento 
pode ser realizado através de 
cursos, boas leituras e experi-
ências vivenciadas. Em nosso 
dia a dia profi ssional estamos 
aprendendo o tempo todo com 
as relações interpessoais. 

Sendo assim, não existe 
oportunidade maior do que 
aprender na prática. Mas, para 
isso, é necessário um esforço 
extra, de concentração e de 
análise. Prestando atenção 
aprendemos com os erros e 
acertos, sejam nossos ou dos 
outros.

Por fi m, mas não menos im-
portante: um bom líder tem, 
necessariamente, que gostar 
de se relacionar com pessoas, 
pois é isso que ele faz a grande 
maioria do seu tempo. Àqueles 
que não se encaixam neste 
perfi l, a dica é investir em uma 
carreira técnica, onde a adap-
tação deve ocorrer de forma 
mais tranquila, podendo obter 
excelentes resultados e plena 
satisfação profi ssional.

(*) - É Diretor da Gábor RH, 
administrador de empresas 

especializado em recursos humanos.

Ricardo Karpat (*)

Arquivado 
inquérito contra 
Marco Feliciano

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Celso de 
Mello, decidiu na sexta-feira 
(7) arquivar inquérito aberto 
para investigar o deputado 
federal Marco Feliciano (PSC-
SP) pelos crimes de peculato 
e contra a honra. O ministro 
atendeu a pedido feito pela 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR), que descartou o 
andamento das investigações 
por falta de provas.

A investigação foi aberta em 
2013 a pedido da própria PGR, 
após representação promovida 
pelos deputados Jean Wyllys 
(PSOL-RJ) e Érica Kokay (PT-
DF), que acusaram Feliciano de 
ser responsável pela veiculação 
de vídeos postados na internet 
contra os autores da ação e de 
supostas irregularidades na 
contratação de membros de sua 
igreja no gabinete na Câmara.

Ao decidir o caso, Celso de 
Mello entendeu que o Supremo 
não pode se opor ao pedido de 
arquivamento feito pela procu-
radoria (ABr).

Começou a tramitar no Se-
nado o projeto que restringe 
a atividade das empresas de 
transporte por aplicativo de 
celular no Brasil. Aprovado 
pela Câmara, estabelece que 
essas empresas (como o Uber 
e o 99Taxis) são prestadoras 
de serviço público, dependen-
te de regulamentação, e que 
os motoristas precisam de 
permissão para trabalhar.

O projeto enquadra o trans-
porte oferecido via aplica-
tivos como uma atividade 
de natureza pública, a ser 
regulamentada pelo poder 
público municipal. Todos os 
motoristas que trabalhem com 
os aplicativos precisarão obter 
uma permissão individual do 
poder público local. O do-
cumento deverá especifi car, 
inclusive, o local de prestação 
do serviço dentro da cidade.

Os motoristas devem pos-
suir, ainda, CNH na categoria 
B (automóvel, caminhonete, 
utilitário) ou superior; veí-
culo registrado e licenciado 
em seu nome e no próprio 

Para o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), a medida 

aprovada pela Câmara confi gura um “grave retrocesso”

que “estatiza” a atividade.

O ministro Herman Benjamin, 
do TSE, marcou os depoimen-
tos do casal de publicitários 
João Santana e Mônica Moura, 
bem como de André Santana, 
auxiliar de ambos. Eles serão 
ouvidos no próximo dia 17, na 
ação que pede a cassação da 
chapa Dilma-Temer, que venceu 
as eleições em 2014. O casal de 
publicitários será ouvido no TRE 
em Salvador. Benjamin ainda 
não decidiu se os depoimentos 
serão por videoconferência ou 
se ele irá pessoalmente à Bahia 
interrogar as testemunhas.

João Santana e Mônica Moura 
foram responsáveis pelo marke-
ting da campanha presidencial 
de Dilma Rousseff nas eleições 
de 2010 e 2014. 

Eles foram condenados, em 
fevereiro, pelo juiz federal Sér-
gio Moro a oito anos e quatro 

meses de prisão no âmbito da 
Lava Jato, acusados de terem 
recebido US$ 4,5 milhões 
em um conta de empresas 
offshores na Suíça. Segundo 
as investigações, o dinheiro é 
proveniente do esquema de 
corrupção na Petrobras.

As contas da campanha da 
chapa Dilma-Temer foram 
aprovadas por unanimidade, 
embora com ressalvas, pelo TSE 
em dezembro de 2014. Pouco 
depois, no entanto, foi aberta 
a pedido do PSDB uma ação 
de investigação para apurar o 
eventual abuso de poder político 
e econômico pela chapa vence-
dora. Em caso de condenação, 
o TSE pode tornar inelegíveis 
tanto Dilma Rousseff como 
Michel Temer, que pode ainda 
ser afastado da Presidência da 
República (ABr).

Casal de publicitários João Santana e Mônica Moura.

Em debate o fi m da 
isenção de impostos 
para templos 

A Comissão de Direitos Humanos 
do Senado promoverá Ciclo de De-
bates para tratar do fi m da isenção 
tributária de instituições religiosas. 
Os debates, que contarão com o 
auxílio de especialistas e entida-
des relevantes no campo, visam 
discutir a validade da isenção de 
igrejas do pagamento de impostos. 
A sugestão legislativa de fi m da 
imunidade tributária para as enti-
dades religiosas recebeu mais de 
20.085 manifestações de apoio. 

Ela foi feita pela moradora do Es-
pírito Santo, Gisele Suhett Helmer, 
que justifi cou a proposta abordan-
do as ocorrências de escândalos 
financeiros envolvendo líderes 
religiosos. Gisele lembrou que o 
Brasil na condição de Estado laico 
deve tributar qualquer organização 
que permita o enriquecimento de 
seus lideres e membros. Visto a 
grande participação popular, o 
senador José Medeiros (PSD-MT) 
encaminhou um requerimento para 
a realização dos debates.

O senador Medeiros reforça a 
necessidade de debater a conveni-
ência do modo de relação entre o 
Estado e as religiões. “É um assunto 
que desperta muitas paixões por 
conta de toda a questão religiosa 
versus o Estado laico. E em ambos 
os lados os argumentos são muito 
fortes. Por um lado, as instituições 
religiosas em geral retornam os 
incentivos que recebem por meio 
do suporte a saúde, educação etc. 
Por outro, há líderes religiosos que 
fazem uso indevido do dinheiro 
proveniente da atuação da institui-
ção e a utiliza como meio de vida”, 
explicou Medeiros (Ag.Senado).

A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara 
aprovou o projeto da deputada Raquel Muniz 
(PSC-MG), que obriga as empresas de serviço 
postal a identifi car em encomendas o remetente 
com número de documento de identidade. A in-
clusão só não vale para documentos e impressos, 
como jornais e revistas. A lei atualmente não 
exige comprovação de identidade dos remeten-
tes de objetos postais.

Nos últimos anos, segundo Muniz, quadrilhas 
têm usado os serviços postais para o tráfi co de 
produtos ilícitos, como drogas, além de contra-

bando de itens como anabolizantes, remédios 
controlados e pedras preciosas; e a biopirataria 
de espécimes de fauna e fl ora brasileiros. Para 
o relator na comissão, deputado Milton Monti 
(PR-SP), a atualização da Lei Postal vai permitir 
a ação contra o crime organizado e a identifi cação 
de remessas extraviadas.

“Não haverá aumento de custos para as empre-
sas, pois os serviços de registro são todos automa-
tizados”, afi rmou. A proposta tramita em caráter 
conclusivo e ainda será analisada pela Comissão 
de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

Os Correios, com 117 mil 
funcionários e presente 
em todo o País, apresen-

taram defi cits desde 2010. A 
empresa teve um prejuízo de 
R$ 4 bilhões nos últimos dois 
anos, está fechando agências e 
pretende cortar benefícios dos 
funcionários.

Guilherme atribuiu parte do 
problema à tendência mundial 
de diminuição no número de 
entregas de correspondências. 
Essa queda é atribuída à Internet. 
A entrega de correspondências 
é justamente o setor em que os 
Correios detêm o monopólio 
no Brasil. Já na outra parte 
do serviço, que é a entrega de 
encomendas, os Correios têm 
concorrência de empresas pri-
vadas. Outro fator que explica o 
sucessivo defi cits da empresa, foi 
a retirada de quase R$ 6 bilhões 
do caixa pelo governo federal, 
entre 2007 e 2013, a título de 
antecipação de dividendos.

“A retirada desse caixa com-
prometeu demais os investi-
mentos e as possibilidades de 
transformações e mudanças ne-
cessárias na empresa. Tivemos 
dois anos com números muito 
comprometedores: 2015, com 
prejuízo de R$ 2,1 bilhões, e 
2016, com prejuízo da ordem de 

Presidente dos Correios, Guilherme Campos (2ºE) diz que empresa tem 117 mil funcionários e está 

presente em todo o País, mas vem apresentando defi cits desde 2010.

A Câmara analisa proposta 
que privilegia o esporte edu-
cacional no recebimento de 
recursos provenientes da ar-
recadação das loterias federais. 
De autoria dos deputados César 
Halum (PRB-TO), Evandro 
Roman (PSD-PR), Andres San-
chez (PT-SP) e outros parla-
mentares, altera a Lei Pelé. Dos 
2,7% de recursos provenientes 
das loterias federais destinados 
ao esporte, a proposta destina 
20% diretamente à Confede-
ração Brasileira do Desporto 
Escolar (CBDE) e 10% à Confe-
deração Brasileira do Desporto 
Universitário (CBDU).

Outros 44,07% irão para o Co-
mitê Olímpico Brasileiro (COB), 
e 25,93% para o Comitê Para-
límpico Brasileiro (CPB). Hoje, 
esses recursos vão diretamente 
apenas para o COB (62,96%) e 

César Halum é autor do 

projeto junto com outros 

deputados.
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Presidente dos Correios reafi rma 
crise e apresenta propostas

Guilherme Campos, presidente dos Correios, apresentou, em debate na Câmara, um panorama 
das difi culdades econômicas da empresa e elencou propostas para tentar resolver os problemas 
encontrados

R$ 2 bilhões”, disse. Além disso, 
segundo Campos, quase 70% 
da arrecadação dos Correios 
são apenas para o pagamento 
de pessoal.

Campos apresentou o plano 
da empresa para reduzir esses 
custos. Entre as medidas está 
a suspensão das férias por um 
ano, um plano de desligamento 
voluntário e o corte de grati-

fi cações de chefi a. Mas o que 
mais causou revolta entre os 
funcionários foi o anúncio de 
corte do desembolso com o 
plano de saúde, que represen-
tou R$ 1,6 bilhão do prejuízo de 
R$ 2,1 bilhões que os Correios 
tiveram no ano passado.

O sistema funciona da seguinte 
maneira: os Correios entram com 
93% do custo, e os funcionários 

com 7%. O plano atende toda 
a família dos servidores, inclu-
sive aposentados, pais e mães. 
Campos classifi cou o modelo do 
plano de saúde como insusten-
tável e está tentando negociar 
o corte na Justiça do Trabalho. 
A proposta dos Correios é 
fi nanciar apenas as despesas 
dos funcionários e não de seus 
dependentes (Ag.Câmara).

Chega ao Senado projeto que impõe 
restrições à atuação do Uber

município de atuação; inscrição 
como contribuinte individual 
no INSS; e contratação de se-
guros de Acidentes Pessoais a 
Passageiros (APP) e DPVAT. 
Cada município  cobrará os 
devidos tributos das empresas 
e terá competência exclusiva 
para formular a própria regu-
lamentação da atividade. 

Nos próximos dias o projeto 

será despachado para as comis-
sões permanentes, onde serão 
designados relatores. O Senado 
não tem prazo para analisá-lo. 
Caso ele seja aprovado sem al-
terações, seguirá para a sanção 
presidencial. Caso haja mudan-
ças em relação ao texto enviado 
pela Câmara, ele retornará para 
os deputados, que terão a pala-
vra fi nal (Ag.Senado).

Depoimentos de João 
Santana e Mônica 

Moura será no dia 17

Proposta privilegia esporte 
educacional ao receber recursos

são ‘intermediados’ pelo COB 
e pelo CPB”, argumenta César 
Halum.

O deputado observa que 
a Constituição já estabelece 
como princípio a destinação de 
recursos públicos para a pro-
moção prioritária do desporto 
educacional e, em casos espe-
cífi cos, do de alto rendimento. 
“No entanto, essa prioridade 
vem sendo flagrantemente 
desrespeitada”, diz.

O projeto estabelece ainda um 
limite máximo de 20% dos re-
cursos para custeio de despesas 
administrativas de cada uma das 
quatro instituições benefi ciadas. 
O projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado pelas 
comissões de Educação; do Es-
porte; de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

o CPB (37,04%). “Pretendemos 
dar celeridade ao processo de 
recepção e aplicação dos recur-
sos públicos destinados à CBDE 
e à CBDU, os quais atualmente 

Identifi cação obrigatória de remetente em encomenda
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Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e Industrial
CNPJ/MF n° 05.054.358/0001-10

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas de Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e Industrial, ficam convocados a comparecerem 
em sua sede social, na Alameda Ribeirão Preto n° 401, 1° andar, parte, Bela Vista, São Paulo, no dia 25/04/2017 às 
10:00 horas, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
1) Exame, discussão e votação das contas e demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2016. 2) 
Eleição do Conselho de Administração. 3) Remuneração dos Administradores. 4). Outros assuntos de interesse social. 
São Paulo, 05 de abril de 2017. Henry Maksoud Neto - Presidente do Conselho de Administração. (06, 07 e 08/04/2017)

HM Hotéis e Turismo S/A
CNPJ/MF n° 47.396.635/0001-13

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas de HM Hotéis e Turismo S/A, ficam convocados a comparecerem em sua sede social, na Rua São Carlos do Pinhal 
n° 424, 1° andar, Bela Vista, São Paulo, no dia 28/04/2017 às 10:00 horas, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das contas e demonstrações financeiras 
do exercício social findo em 31/12/2016. 2) Eleição dos membros da diretoria. 3) Remuneração dos Administradores. 4) Outros 
assuntos de interesse social. São Paulo, 05 abril de 2017. Henry Maksoud Neto - Diretor Presidente. (06, 07 e 08/04/2017)

Ativo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  97,05 219,82
Bancos com  Movimento  97,05 219,82
Não Circulante  83.302.805,75 81.451.332,17
Realizavel ao Longo Prazo
Adiantamento para Futuro 
 Aumento de Capital  752.458,62 752.458,62
Créditos com Pessoas 
 Jurídicas Ligadas  23.764.128,00 23.800.793,00
Investimentos
Investimentos para Iniciativa Própria  58.766.089,19 56.877.950,61
Investimentos de Incentivos Fiscais  20.129,94 20.129,94
Total do Ativo  83.302.902,80 81.451.551,99

Passivo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  63.472,66 63.472,66
Obrigações Trabalhistas e Sociais  63.470,98 63.470,98
Obrigações Tributárias  1,68 1,68
Patrimônio Liquido  83.239.430,14 81.388.079,33
Capital Social  49.049.129,00 49.049.129,00
Reservas de Lucros  34.190.301,14 32.338.950,33
Total do Passivo  83.302.902,80 81.451.551,99

Demonstração do Resultado em 30 de Junho de 2016
Despesas Operacionais  2016/R$ 2015/R$
Despesas Administrativas  36.160,73 37.275,25
Impostos e Taxas  143,44 129,60
Despesas Financeiras  483,60 (918.507,83)
Outras Receitas  1.888.138,58 1.355.312,15
Lucro Operacional  1.851.350,81 2.236.415,13
Lucro Antes dos Efeitos Fiscais  1.851.350,81 2.236.415,13
Contribuição Social e I.R.  - 300.153,64
Lucro Líquido do Exercício  1.851.350,81 1.936.261,49
Lucro Liquido Por Ação  0,000514 0,000537

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades  2015/R$ 2014/R$
operacionais 
Lucro Líquido do exercício  1.851.350,81 1.936.261,49
Ajuste por:
Equivalência Patrimonial  (1.888.138,58) (1.355.312,15)
Lucro Líquido Ajustado  (36.787,77) 580.949,34
Redução (Aumento) de contas do ativo
Tributos a Recuperar  - 35.506,67
Aumento (Redução) de contas do passivo
I.R. e Constribuição Social  - (8.700,16)
Fluxo Caixa atividades operacionais  (36.787,77) 607.755,85
Fluxo caixa atividades investimentos
(Aumento) Redução Emprestimos 
 e Adiantamentos  36.665,00 (6.020.105,35)
Fluxo caixa atividades Investimentos  36.665,00 (6.020.105,35)
Fluxo de caixa do exercício  (122,77) (5.412.349,50)
Saldo no Início do exercício  219,82 5.412.569,32
Saldo no final do exercício  97,05 219,82
Fluxo de caixa do exercício  (122,77) (5.412.349,50)Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

  2016/R$ 2015/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Lucro Líquido do Exercício  (881.758,61) 280.820,15
3- Prejuizos Acumulados  881.758,61 (280.820,15)
4- Saldo no Fim do Exercício  - -

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a Lei 
11638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reconhe-
cidas no resultado pelo regime de competência. 3- As depreciações 
foram calculadas pelo método linear as taxas permitidas pela legis-
lação tributaria. 

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 54.849.047/0001-53
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o 
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2016. 
Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 06 de Março de 2017

A Diretoria Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

4- Participações Societárias:  Capital  % de par- Patrimônio
Empresa  Social/R$ ticipação Líquido/R$
Mascopart Ltda.   33.397.614,00 99,99 24.836.613,65
Nenufares 
 Participações S.A.   21.745.993,00 99,99 28.156.617,85
Usina Açucareira 
 Paredão S.A.  39.961.238,00 55,79 6.997.507,54
Agapantos Empreendimentos 
 e Participações Ltda.  2.544.326,00 30,41 2.539.724,28
Acácias Participações 
 Ltda.  10.294.484,00 22,06 4.969.603,11

5- O Capital Social é de R$ 49.049.129,00 totalmente integralizado e
representado por 3.604.095.382 ações ordinárias sem valor nominal. 
6- O imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com 
base no lucro presumido.

Dando prosseguimento 
aos artigos que tratam 
do Direito Societário, 

cuidaremos hoje do Controle 
Acionário das empresas

Acionista Controlador
Conceito: Pessoa natural, 

jurídica ou grupo de pessoas 
vinculadas por Acordo a voto 
ou sob controle comum que:
 a) São titulares de direito 

de acionistas que lhes 
assegura de modo per-
manente a maioria dos 
votos nas deliberações 
das Assembléias gerais 
e o poder de eleger a 
maioria dos Administra-
dores da companhia.

 b) Usam efetivamente esse 
poder para dirigir as 
atividades da empresa 
e organizar seu funcio-
namento.

Formas de organizar
o poder

Quando não houver um 
controlador absoluto,  a 
forma mais comum de or-
ganizá-lo é o Acordo de 
Acionistas.

O Contrato que firma o 
Acordo é um Contrato Paras-
social que objetiva em especial 
regular o exercício do voto dos 
aderentes, a compra de ações, 

preferência para adquiri-las e 
qualquer matéria que se possa 
pactuar. 

O Contrato deve revestir-se 
da forma escrita e seu objeto 
deve ser lícito. O prazo de 
duração não é estabelecido na 
lei, podendo, porem, ser fi xado 
pelos acordantes sob condição 
resolutiva.

Averbação:
O Contrato deve ser aver-

bado nos livros de Registro da 
companhia para serem oponí-
veis a terceiros. As ações, uma 
vez averbadas, não podem ser 
negociadas em Bolsa, se a em-
presa for de Capital Aberto.

Os votos não podem ser 
averbados pelo presidente da 
Assembléia quando proferi-
dos com infração do Acordo. 
O não comparecimento do 
Acordante ou sua abstenção 
em Assembléia assegura a 
outro acordante o direito de 
voto com as ações do ausente 
ou omisso.

Constituição de Holding
Outra forma de organizar 

controle é a constituição de 
Holding com objetivo de con-
trolar outras empresas regidas 
pelos acordantes.

(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais.

Controle Acionário

Leslie Amendolara (*)

MARTHOM S.A. - CNPJ/MF nº 01.189.842/0001-04
Relatório da Administração

A Administração da Marthom S.A., cumprindo às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação da Assembléia Geral Ordinária, o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, e Demonstrações das 
Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa, referente ao exercício findo em 31/12/2016.                                                                                                                                                                           São Paulo, Abril/2017.

Ativo   2016   2015
Circulante  5.939  4.280

Disponível (Caixa / Bancos)  13  2
Aplicações Financeiras  5.469  3.915
Impostos e Contribuições a Recuperar  455  340
Adiantamentos  2  23

Não Circulante  1.802  1.990
Realizável a Longo Prazo  10  -
Partes Relacionadas / Inter Cias / Mútuo  10  -

Investimentos  1.328  1.425
Participações Societárias  1.245  1.343
Incentivos Fiscais  82  82

Imobilizado  465  565
Custo Histórico  467  567
(-) Depreciações        (3)        (3)

Total do Ativo  7.741  6.269
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em R$ Mil)

   Lucros /
Capital Reserva Reserva Prejuízo

Mutações   Social de Capital     Legal Acumulados   Total
Saldos 31/12/2014:  5.681   82   1.689  -  7.452

Redução de Capital  (3.000) - - -  (3.000)
Lucro (Prejuízo) 
 Líquido do Exercício - - -  1.551   1.551
Dividendos - - -  (388)  (388)

Saldos 31/12/2015:  2.681   82   1.689   1.163   5.616
Reversão da
 Reserva Legal - -  (23)  23   -
Lucro (Prejuízo)
 Líquido do Exercício - - -  (457)  (457)
Dividendos            -                 -             -              (729)    (729)

Saldos 31/12/2016:    2.681              82      1.667                    -   4.430

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto - (Em R$ Mil)
A - Atividades Operacionais  2016    2015

Lucro Líquido Ajustado:  (232)  2.685
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício  (457)  1.551
Resultado de Equivalência Patrimonial  224   1.134
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo:  (104)  (23)
Tributos a compensar  (114)  (8)
Adiantamentos  20   (20)
Partes relacionadas / Inter Cias / Mútuo  (10)  5
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo:  2.658   (866)
Tributos a recolher  (3)  6
Dividendos a pagar / JCP  342   (542)
Partes relacionadas / Inter Cias / Mútuo  2.319   (329)
Total das atividades operacionais 2.321   1.796
B - Atividades de Investimento  (27)  (1.828)
Investimentos - Participação Societária  (127)  (1.364)
(Aquisições) / vendas de imobilizado    100     (465)

C - Atividades de Financiamento  (729)  (3.388)
Dividendos propostos e pagos 
 e juros sobre capital próprio    (729)    (388)
Redução de capital -  (3.000)

D - Total dos Efeitos no Caixa (A+B+C)  1.565  (3.420)
Saldo inicial do caixa  3.917  7.337
Saldo final do caixa 5.482  3.917
Variação no caixa 1.565  (3.420)

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 - (Em R$ mil)
Passivo   2016   2015
Circulante  3.312  654

Salários e Encargos Sociais  1  1
Impostos e Contribuições  3  3
Provisão para I.R.P.J. / CSL -  3
Partes Relacionadas / Inter Cias / Mútuo  2.579  260
Dividendos a Pagar  729  388

Não Circulante
Patrimônio Líquido  4.430  5.616

Capital Social  2.681  2.681
Reservas de Capital  82  82
Reservas Legal  1.667  1.689
Lucro (Prejuízos) Acumulados         -  1.163

Total do Passivo 7.741  6.269

Demonstração do Resultado - (Em R$ mil)  2016  2015
Rendimentos de Aplicações Financeiras  561  752
Resultado de Equivalência Patrimonial  224  1.134

Receita Operacional Bruta  785  1.887
(-) Impostos sobre Receitas -  (17)

Receita Operacional Líquida  785  1.870
Lucro Bruto  785  1.870
Despesas Operacionais:  (255)  (170)

Despesas Gerais Administrativas  (216)  (170)
Despesas Tributárias  (39)  -

Resultado das Operações (EBIT)  530  1.700
Efeitos Financeiros:

Receitas Financeiras -  32
Despesas FinanAceiras  (987)  (1)
Total Efeitos Financeiros Líquidos  (987)  31

Lucro (Prejuízo) Operacional  (457)  1.730
Lucro (Prejuízo) Antes IRPJ / CSSL  (457)  1.730

Provisão para Contribuição Social -  (54)
Provisão para Imposto de Renda          -     (125)

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício    (457)   1.551

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras - (Em R$ mil)
1 - Contexto Operacional - A companhia iniciou suas atividades em 
02/1.996, tendo como objeto social a administração de bens móveis ou imó-
veis de sua propriedade, podendo ainda comprar, vender e negociar quais-
quer bens, inclusive títulos de sua propriedade e a participação no capital 
de outras sociedades, seja como quotista ou acionista. 2 - Apresentação 
das Demonstrações Financeiras - As Demonstrações Financeiras dos 
exercícios findos em 31/12/2016 e 2015 foram elaboradas de acordo com 

timentos em Controladas e Coligadas - Os Investimentos relevantes em 
sociedades controladas e coligadas em 31/12/2016 foram avaliados pelo mé-
todo da equivalência patrimonial, compreendendo as seguintes empresas: 
                   2016                  Maracaju  STA CPMJ
 Unidade            (*) Cecilia (**)         (***)
Capital Social  R$ mil   2.332 3.800  420
Patrimônio Líquido  R$ mil  2.351 3.805 365
Lucro (Prejuízo) Líquido  R$ mil  291  (4)  (9)
Participação em Ações/Quotas  Nº   1  1.459.305  105.000
Percentagem de Participação  %   25,00  38,40  25,00
                   2015                   Maracaju Cecilia CPMJ 
 Unidade            (*)              (**)         (***)
Capital Social  R$ mil   2.332  3.700  420
Patrimônio Líquido  R$ mil   3.125  3.697 391
Lucro (Prejuízo) Líquido  R$ mil   4.635 1  (22)
Participação em Ações/Quotas  Nº   1  1.359.305  105.000
Percentagem de Participação  %   25,00   36,74  25,00

as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem os pronuncia-
mentos técnicos, interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e estão apresentadas em 
conformidade com a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76 alterada 
pelas Leis nº 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09). 3 - Sumário das Práticas 
Contábeis - As Demonstrações Financeiras foram elaboradas, consideran-
do-se as principais práticas contábeis adotadas: a) Ativo Circulante e Não 
Circulante/Realizável a Longo Prazo - estão demonstrados ao valor de custo 
ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos proporcionais, 
as variações monetárias ou cambiais, auferidas até a data de encerramento 
do exercício social. b) Passivo Circulante e Não Circulante - estão demonstra-
dos pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações monetárias ou cambiais, incorri-
das até a data de encerramento do exercício social. c) Apuração do Resul-
tado - As receitas e despesas são apropriadas ao resultado do exercício, de 
acordo com o regime de competência. d) Imposto de Renda e Contribuição 
Social - A empresa adota o regime tributário de lucro real para apuração do 
imposto de renda e da contribuição social, que são calculados com base 
nas receitas auferidas e apurados de acordo com a legislação em vigor. 4 - 
Aplicações Financeiras - Referem-se a recursos aplicados em operações 
de Renda Fixa e Fundos DI junto a instituições financeiras. Estão registrados 
pelo valor principal, acrescidos de rendimentos auferidos até a data. Sobre 
tais rendimentos incidirão IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte quando 
do resgate, às alíquotas regressivas de 22,5% a 15%, de acordo com o prazo 
de aplicação, sendo esses impostos compensáveis/recuperáveis. 5 - Inves-

(*) Maracaju Adm. de Bens Ltda; (**) Santa Cecilia Adm. de Bens Ltda; (***) 
CMPJ Adm.de Bens Ltda. 6 - Partes Relacionadas / Mútuos - Os mútuos 
a pagar referem-se a contratos de empréstimos tomados de acionistas, so-
bre os quais não incidem encargos financeiros. 7 - Dividendos E Juros De 
Capital Próprio - O valor de R$ 729.259,78 (setecentos e vinte e nove mil 
e duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos) refere-se a 
dividendos provisionados em 2016, os quais serão pagos no decorrer de 
2017. O saldo a pagar existente em 31/12/2015 foi totalmente pago em 2016. 
8 - Capital Social - O capital social de R$ 2.680.767,00 (dois milhões, seis-
centos e oitenta mil setecentos e sessenta e sete reais), totalmente subscrito 
e integralizado, é representado por 1.212 (um mil, duzentas e doze) ações, 
sendo 1.200 (um mil e duzentas) ações ordinárias nominativas e 12 (doze) 
ações preferenciais nominativas, todas sem valor nominal, pertencentes a 
pessoas físicas residentes no país. 

Diretoria
Maria I. P. Whately - CPF: 151.814.438-18 - Diretora

Inter Control Assessoria Contábil - CRC 2SP 024.560/O-2
Andréia C. M. Baroni - CRC - CT 1SP 248.360/O-5

AA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº. 09.285.493/0001-28

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários.

São Paulo, 26 de janeiro de 2017 A Diretoria
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Ativo       31.12.2016       31.12.2015
Ativo Circulante 13.510.922,02 6.785.237,49
Disponibilidades 9.198,98 12.090,58
Títulos de Renda Fixa 121.713,45 263.384,05
Imposto a Compensar 43.311,89 39.534,36
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital 843.206,00 672.206,00
Outros Ativos 12.493.135,00 5.797.885,00
Contas à Receber 356,70 137,50
Ativo Não Circulante 313.527.494,65 259.574.129,27
Imobilizado 5.644.200,49 5.103.602,52
Veículos 7.490.090,50 6.949.313,85
Outras Imobilizações 1.784,80 1.784,80
( - ) Depreciações Acumuladas (1.847.674,81) (1.847.496,13)
Investimentos 307.883.294,16 254.470.526,75
Participação em Sociedades
  Coligadas/Controladas 197.740.048,62 159.740.048,62
Variação de Investimentos em
  Coligadas/Controladas 110.143.245,54 94.730.478,13
Total do Ativo 327.038.416,67 266.359.366,76

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado
 em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Despesas e Receitas Operacionais       31.12.2016       31.12.2015
Outras Despesas Administrativas (11.151,77) (24.298,17)
Despesas Tributárias (1.332,95) (1.319,11)
Despesas Patrimoniais (178,68) (178,68)
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas (5.850.346,16) -
Outras Despesas (0,37) -
Receitas Financeiras 758.732,31 47.642,57
Dividendos Recebidos 29.801.348,74 22.552.000,00
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas 21.263.113,57 16.567.650,66
Resultado Antes dos Impostos 45.960.184,69 39.141.497,27
Provisão para Contribuição Social (68.208,08) (4.287,82)
Provisão para Imposto de Renda (190.399,24) (7.146,39)
Resultado Líquido do Exercício 45.701.577,37 39.130.063,06
Reserva Legal (2.285.078,87) (1.956.503,15)
Lucro Líquido do Exercício 43.416.498,50 37.173.559,91
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas (15.412.767,41) (16.567.650,66)
Saldo à Disposição da Diretoria 28.003.731,09 20.605.909,25Investimentos em Coligadas e Controladas em 31 de Dezembro de 2016

Capital Patrimônio Resultado Nossa Participação no
Empresas            Social            Líquido    do Exercício                   Patrimônio Líquido
Yerant S/A-Empreendiamentos Imobiliários 76.000.000,00 136.627.624,09 35.025.465,69 78,055701% 106.645.649,74
Comercial e Empreendiamentos Brasil S/A 28.915.652,00 99.493.401,09 9.733.917,24 90,711518% 90.251.974,44
Companhia Iniciadora Predial 4.134.773,52 13.709.691,00 4.718.385,86 99,905601% 13.696.749,19
AVSK-Empreendiamentos e Participações Ltda 5.000.000,00 5.309.568,41 (335,84) 99,994000% 5.309.249,84

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício Encerrado
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

      31.12.2016       31.12.2015
Atividades Operacionais 30.288.988,64 22.562.591,08
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 45.701.577,37 39.130.063,06
Depreciações (178,68) (178,68)
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas (15.412.767,41) (16.567.650,66)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (7.411.023,38) (651.470,63)
Aumento do Imobilizado (540.776,65) (507.803,98)
Imposto de Renda na Fonte à Compensar (3.777,53) (5.526,27)
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital (171.000,00) (340.400,00)
Aumento de Outros Ativos (6.695.250,00) -
Contas à Receber (219,20) 202.259,62
Acréscimo e Decréscimo de Passivo 23.022.527,46 22.001.405,73
Impostos à Pagar - 226,80
Credores Diversos 498.135,05 1.502.307,17
Valores à Integralizar 3.800.000,00 -
Contas à Pagar (25.000,00) -
Contribuição Social e Imposto de Renda (20.030,81) (1.128,24)
Dividendos à Pagar (3.230.576,78)
Dividendos Distribuídos 22.000.000,00 20.500.000,00
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa (144.562,20) (90.285,28)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 275.474,63 365.759,91
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 130.912,43 275.474,63
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa (144.562,20) (90.285,28)

Passivo       31.12.2016       31.12.2015
Passivo Circulante 37.490.165,77 512.693,23
Credores Diversos - 498.135,05
Valores à Integralizar 34.200.000,00 -
Contas à Pagar 37.540,00 12.540,00
Provisão para Contribuição Social 18.612,22 2.018,18
Provisão para Imposto de Renda 3.436,77 -
Dividendos à Pagar 3.230.576,78 -
Patrimônio Líquido 289.548.250,90 265.846.673,53
Capital Social 154.750.000,00 154.750.000,00
Reserva Legal 13.604.296,06 11.319.217,19
Variação de Investimentos 110.143.245,54 94.730.478,13
Reserva de Lucros 11.050.709,30 5.046.978,21

Total do Passivo 327.038.416,67 266.359.366,76

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
Mutações do Capital Reserva Variação de Reservas
Patrimônio Líquido              Social            Legal  Investimentos         de Lucros               Totais
Saldo em 31.12.2014 154.750.000,00 9.362.714,04 78.162.827,47 4.941.068,96 247.216.610,47
Dividendos Distribuídos - - - (20.500.000,00) (20.500.000,00)
Variação de Investimentos - - 16.567.650,66 (16.567.650,66) -
Lucro Líquido do Exercício - - - 39.130.063,06 39.130.063,06
( - ) Reserva Legal - 1.956.503,15 - (1.956.503,15) -
Saldo em 31.12.2015 154.750.000,00 11.319.217,19 94.730.478,13 5.046.978,21 265.846.673,53
Dividendos Distribuídos - - - (22.000.000,00) (22.000.000,00)
Variação de Investimentos - - 15.412.767,41 (15.412.767,41) -
Lucro Líquido do Exercício - - - 45.701.577,37 45.701.577,37
( - ) Reserva Legal - 2.285.078,87 - (2.285.078,87) -
Saldo em 31.12.2016 154.750.000,00 13.604.296,06 110.143.245,54 11.050.709,30 289.548.250,90

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2016

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social a atividade de
compra e venda de Imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à
venda. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2016, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práticas Contá-
beis - Os títulos de renda fixa, estão representados por aplicações financei-
ras de curto prazo e registrados ao custo de aquisição. Outros ativos repre-
sentam as CEPAC’s contabilizadas ao custo de aquisição. O imobilizado está
registrado ao custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método
linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil-econômica
dos bens e reconhecida no resultado do exercício. Os investimentos em
sociedades coligadas e controladas, estão avaliados pelo método de equiva-

lência patrimonial, e o ajuste da variação de investimentos computado no
resultado do exercício. Valores a integralizar refere-se ao saldo a pagar pela
subscrição no capital social de empresa coligada, no ano de 2016. A provi-
são para a contribuição social sobre o lucro e o imposto de renda é devida
sobre o 4º trimestre de 2016, e será recolhida no devido prazo. Conforme
previsto na Legislação, a contribuição social sobre o lucro, foi constituída à
alíquota de 9% sobre a receita ajustada, e o imposto de renda foi constituído
à alíquota de 15% sobre a receita ajustada, acrescido de 10% sobre o exce-
dente em cada trimestre. As receitas e despesas do presente exercício,
foram contabilizadas pelo regime de competência. O regime tributário adota-
do pela empresa no ano calendário de 2016, foi o de lucro presumido. O
capital social totalmente subscrito e integralizado, está representado por
154.750.000 ações, sendo 80.130.000 ações ordinárias nominativas e
74.620.000 ações preferenciais nominativas, no valor nominal de R$1,00
cada uma. Foi distribuído aos acionistas no ano de 2016, dividendos no valor
total de R$ 22.000.000,00. O lucro líquido apurado em 31 de dezembro de
2016, fica à disposição da diretoria. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa -

Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário disponível na soci-
edade, saldos em poder de bancos e aplicações financeiras de curto prazo.
Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos fluxos de
caixa são: Caixa e saldos em bancos = 9.198,98; aplicações financeiras de
curto prazo = 121.713,45; Caixa e equivalentes de caixa = 130.912,43.

São Paulo, 26 de janeiro de 2017

André Kissajikian - Diretor           Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

 Capital  Reservas de  Reserva  Resultados
Histórico                                  .             Social           Capital            Legal      Acumulados                   Total
Saldos em 31.12.2014 7.243.040,00 3.224,84 779.257,38 14.917.211,95 22.942.734,17
Resultado do Exercício de 2.015 - - - 7.119.265,48 7.119.265,48
Dividendos Distribuídos - - - (3.752.127,68) (3.752.127,68)
Saldos em 31.12.2015 7.243.040,00 3.224,84 779.257,38 18.284.349,75 26.309.871,97
Resultado do Exercício de 2.016 - - - (7.105.995,45) (7.105.995,45)
Dividendos Distribuídos - - - (3.680.851,00) (3.680.851,00)
Saldos em 31.12.2016 7.243.040,00 3.224,84 779.257,38 7.497.503,30 15.523.025,52

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  - R$

Demonstração do Resultado do Exercício - R$
01. Receita Operacional       31.12.2016       31.12.2015
Receita Líquida de Serviços 25.735.138,01 46.689.128,57

02. Custos Operacionais
Custo dos Serviços (28.747.326,62) (31.770.293,55)

03. Prejuízo/Lucro Operacional Bruto (3.012.188,61) 14.918.835,02
04. Despesas Operacionais (3.217.897,78) (4.742.856,62)
Administrativas (2.442.171,87) (3.316.164,02)
Fiscais (87.690,53) (164.175,77)
Previdenciárias (105.687,50) (739.428,79)
Provisão para Depreciação (582.347,88) (523.088,04)

05. Prejuízo/Lucro Operacional Líquido (6.230.086,39) 10.175.978,40
06. Resultado Não Operacional (875.909,06) (689.933,80)
Receitas não Operacionais 706.766,21 517.865,94
(-) Despesas não Operacionais (1.582.675,27) (1.207.799,74)

07. Prejuízo/Lucro do Exercício (7.105.995,45) 9.486.044,60
08. Provisões - (2.366.779,12)
I.R.P.J. - (1.740.407,14)
C.S.L.L. - (626.371,98)
09. Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício (7.105.995,45) 7.119.265,48
10. Prejuízo/Lucro Por Lote de 1.000 Ações (2.276,10) 2.280,35

Balanço  Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2.016  -  R$
Ativo      31.12.2016      31.12.2015
Circulante
Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras 8.453.096,29 9.908.140,22
Contas Correntes 559.036,38 761.274,26
Faturas a Receber 3.163.590,00 7.986.183,13
Valores a Recuperar 2.490.849,93 4.740.521,44
Apropriações    4.049.536,14    3.539.086,42

Total do Ativo Circulante 18.716.108,74 26.935.205,47
Não Circulante
Imóveis 41.261,03 41.261,03
Vinculações 303,40 303,40
Bens de Uso Permanente 188.768,72 163.901,21
Bens de Uso de Produção 10.214.069,65 9.652.273,87
(-) Depreciação Acumulada (4.001.016,76) (3.418.668,88)

Total do Ativo Não Circulante    6.443.386,04    6.439.070,63
Ativo Total 25.159.494,78 33.374.276,10
Passivo      31.12.2016      31.12.2015
Circulante
Fornecedores 1.182.005,98 426.777,12
Salários e Encargos Sociais 548.344,02 1.104.067,46
Tributos a Recolher 25.977,18 1.003.691,98
Valores a Apropriar – 1.754,62
Financiamentos      750.000,00                   –

Total do Passivo Circulante 2.506.327,18 2.536.291,18
Não Circulante
Financiamentos 4.171.737,83 1.042.103,83
Parcelamentos - REFIS    2.958.404,25    3.486.009,12
Total do Passivo Não Circulante 7.130.142,08 4.528.112,95
Patrimônio Líquido
Capital Social 7.243.040,00 7.243.040,00
Reservas de Capital 3.224,84 3.224,84
Reserva Legal 779.257,38 779.257,38
Reserva de Lucros    7.497.503,30  18.284.349,75

Total do Patrimônio Líquido  15.523.025,52  26.309.871,97
Passivo Total 25.159.494,78 33.374.276,10

NOVATECNA CONSOLIDAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A.
CNPJ Nº 43.072.438/0001-98

Relatório da Diretoria
Senhores acionistas: Em atenção às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2.016. Esta Diretoria permanece ao inteiro dispor para complementar os esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 06 de Abril de 2.017. A DIRETORIA

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto  - R$
Atividades Operacionais      31.12.2016      31.12.2015
Prejuízo/Lucro Líquido do Período (7.105.995,45) 7.119.265,48
Variação nos Ativos e Passivos:
Diminuição/Aumento
  em Duplicatas a Receber 4.822.593,13 (2.576.870,87)
Diminuição/Aumento em Contas Correntes 202.237,88 (407.176,07)
Aumento/Diminuição em Fornecedores 755.228,86 208.112,84
Diminuição/Aumento
  em Salários/Encargos a Pagar (555.723,44) (1.023,80)
Diminuição/Aumento Impostos a Recolher (977.714,80) (689.331,10)
Aumento/Diminuição
  em Valores a Recuperar 2.249.671,51 (1.493.113,15)
Diminuição/Aumento em Apropriações (512.204,34) 840.699,62
Depreciação 582.347,88 523.088,04
Caixa Líquido Atividades Operacionais (539.558,77) 3.523.650,99
Atividades de Investimentos
Pagamento pela compra de Imobilizado (617.463,29) -
Recebimento pela venda de Imobilizado 30.800,00 -
Caixa Líquido Atividades Investimentos (586.663,29) -
Atividades de Financiamento
Aumento/Diminuição em Financiamentos 3.352.029,13 (2.786.995,80)
Pagamento de Dividendos (3.680.851,00) (3.752.127,68)
Caixa Líquido Atividades Financiamento (328.821,87) (6.539.123,48)
Diminuição/Aumento Líquido
  ao Caixa e Equivalentes (1.455.043,93) (3.015.472,49)
Caixa e Equivalentes
  no Início do Período 9.908.140,22 12.923.612,71
Caixa e Equivalentes no Final do Período 8.453.096,29 9.908.140,22

 Miriano Rolando Pieroni - Diretor Presidente
Silvio Sousa Pieroni - Diretor Vice Presidente

Stefano Sousa Pieroni -  Diretor Geral
Marília Perez Domingues - Contadora - CRC1SP267587/O-2

Notas Explicativas
1 - Demonstrações Financeiras apresentadas na forma da legislação
vigente. 2 - Efeitos inflacionários reconhecidos pela Correção Monetá-
ria do Ativo Permanente e do Patrimônio Líquido, até 31.12.95. 3 - De-
preciações calculadas pelo método linear, usadas taxas permitidas
pela legislação. 4 - Capital Social representado por 3.122.000 ações
ordinárias nominativas de R$ 2,32.

Policiais 
civis no Rio 
suspendem 

greve
Em assembleia geral reali-

zada na sexta-feira (7), poli-
ciais civis do Rio de Janeiro 
votaram pela suspensão da 
greve, iniciada há mais de 
dois meses. É que o STF 
decidiu, na quarta-feira (5), 
proibir greve de servidores 
públicos da área de seguran-
ça pública. O presidente  do 
Sindicato dos Policiais Civis 
do Rio de Janeiro (Sindpol) 
inspetor Márcio Garcia criti-
cou a decisão do Supremo.

“A greve nunca foi decre-
tada ilegal. Mas somos ser-
vidores públicos e temos 
obrigação de respeitar as 
ordens judiciais. Lamen-
tamos, pois trata-se de um 
direito fundamental que 
não foi reconhecido aos 
policiais civis, que lutam 
por verbas de natureza 
alimentar, salários, 13º 
salário e horas extras não 
pagas”, disse ele. Iniciada 
em 20 de janeiro, a greve 
dos policiais do Rio previa 
o atendimento apenas dos 
serviços essenciais, como 
ocorrências graves e ur-
gentes. 

Garcia argumentou que, 
mesmo com o fi m da greve, 
faltam condições materiais 
para o trabalho adequado. “A 
Polícia Civil está sucateada 
e não temos condições de 
prestar um serviço adequado 
à população, mas faremos o 
melhor que podemos dentro 
das nossas limitações, mas 
não há condições dignas de 
trabalho” (ABr).
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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*

São Paulo de Todos os Tempos 
e o sentido de respeito à 
cidade
Dia desses fazendo uma limpeza na estante de livros encontrei embrulhada no meio da bagunça uma fi ta K-7 que consegui ouvir graças a um 
antigo gravador comprado na Rua Santa Ifi gênia, quando eu ainda fazia reportagens externas para a extinta Rádio Eldorado AM. A gravação trazia 
uma entrevista de 1995 para o programa São Paulo de Todos os Tempos que apresentei nessa emissora durante 14 anos e que hoje dá nome à 
nossa coluna no jornal Empresas & Negócios.

(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

Ouvindo o antigo programa fui recordando a rotina 
das manhãs na época da gravação, há mais de 20 
anos. Levantávamos para trabalhar no meio da 

madrugada, porque às 5 da manhã entrávamos no ar ao 
vivo com o De Olho na Cidade, um programa de infor-
mações ao ouvinte que também acordava cedo. Depois 
dele seguíamos para o Campo de Marte, onde em um 
helicóptero fazíamos um sobrevoo de duas horas com 
orientações do trânsito. Depois dessa missão retornáva-
mos à sede da Rádio Eldorado para preparar o programa 
que iria ao ar gravado no fi nal de semana com a duração 
de duas horas. 

Preparávamos reportagens pitorescas falando, por 
exemplo, sobre a localização dos riachos ou córregos que 
hoje canalizados seguem seu curso no subsolo de grandes 
avenidas como a 23 de Maio, Pacaembu, Sumaré, Pompeia 
e 9 de Julho, entre outras. Alguns paulistanos nem sequer 
imaginam que na avenida do prédio onde moram ou tra-
balham antes passava um rio. 

Nos arquivos do jornal O Estado de São Paulo fazíamos 
a pesquisa dos nomes de fi lmes em cartaz de acordo com 
a época tratada por algum dos entrevistados. No meio da 
pesquisa descobríamos a presença de grandes circos pas-
sando pela cidade, peças de teatro estreladas por atores e 
atrizes que depois fariam sucesso na televisão e sem a ajuda 

da internet que ainda engatinhava não existindo ainda os 
sites de busca, como o google, que hoje facilitam tudo.

Para ilustrar as entrevistas na abertura ou encerramento 
de cada bloco, utilizávamos músicas que enaltecem São 
Paulo nas vozes de artistas paulistanos consagrados como 
Adoniran Barbosa, Demônios da Garoa, Inezita Barroso, 
Rita Lee, Itamar Assunção e bandas de rock surgidas na 
capital paulista como Premeditando o Breque, Ultraje a 
Rigor, Língua de Trapo, Titãs e Ira, entre outras.

Circulando pelas ruas nos carros de reportagem, às vezes 
pautados pelos próprios ouvintes que telefonavam ao pro-

grama sugerindo assuntos, 
descobríamos casas ou edi-
fícios de valor histórico cuja 
arquitetura e estado de con-
servação comentávamos no 
programa. O resultado foi tão 
positivo que em 1997 recebe-
mos, pelo Instituto Histórico 
e Geográfi co de São Paulo, 
das mãos de seu presidente 
de honra, Hernâni Donato, o 
Colar do Centenário, maior 
honraria daquela casa para 
homenagear aqueles que se 
destacam em temas ligados 
à pesquisa histórica. 

O São Paulo de Todos os 
Tempos também obteve o 
prêmio de melhor programa 
de cultura e variedades ofe-
recido pela Academia Paulista dos Críticos de Arte (APCA) 
em 2003 e a Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão da 
Cidade de São Paulo, ofertados pela Câmara Municipal. Até 
uma menção honrosa do prêmio de anistia e direitos huma-
nos, entregue pelo Sindicato dos Jornalistas Profi ssionais, 
o programa recebeu, quando levamos ao ar em 2005, uma 

série de entrevistas e repor-
tagens sobre os 30 anos da 
morte do jornalista Vladimir 
Herzog, nas dependências do 
DOI-CODI.

Apesar das premiações, a 
direção da Rádio Eldorado 
AM, em determinado mo-
mento, decidiu apresentar 
o programa somente em 
horários alternativos, ou 
seja, aos sábados à noite, 
a partir das 22 horas e aos 
domingos bem cedo, às 6 
da manhã. Particularmente 
achamos a ideia péssima, 
acreditando que ninguém 
ouviria rádio nestes horários, 
por ser fi nal de semana. Ledo 
engano, a audiência triplicou 
e conquistamos um público 
cativo que seguiu conosco 
até a última edição, tanto 
que ainda hoje recebemos 
mensagens pelas redes so-
ciais de pessoas pedindo a 
volta do programa.

Tantas histórias interessantes sobre a cidade não pode-
riam fi car restritas somente ao rádio, por isso lançamos em 
2001 um livro com o nome São Paulo de Todos os Tempos 
trazendo a transcrição de várias das entrevistas feitas no 
programa. No lançamento, lotamos a Casa das Rosas, na 
Avenida Paulista, com centenas de pessoas interessadas 
na obtenção do livro, gerando uma fi la que se estendia 
até o lado de fora da residência transformada em espaço 
cultural pela prefeitura. 

Conforme borderô da RG Editores, foram quase mil 
exemplares vendidos numa só noite e pessoas acabaram 

indo embora porque a Casa 
das Rosas fechava às 10 da 
noite. Foram tantos pedidos 
que um segundo volume 
também foi lançado em 2005, 
seguido de uma série de ex-
posições e de palestras em 
áudio visuais que a marca São 
Paulo de Todos os Tempos, 
acabou sendo registrada por 
nós. Depois destes resul-
tados, a direção da Rádio 
Eldorado devolveu o horário 
dos domingos ao meio-dia 
programa que passou a ser 
apresentado em três horá-
rios e assim prosseguiu até 
a sua última edição em 29 de 
junho de 2008.

Durante os 14 anos em 
que esteve no ar, o São 
Paulo de Todos os Tempos 
devolveu em parte, um 
pouco da autoestima que 
a cidade foi perdendo ao 
logo das décadas. Exem-
plos não faltam, a violência 

urbana é uma delas e a pior de todos as mazelas, é sem 
dúvida, no nosso entender, a cracolândia.  As ruas do 
centro transformadas em abrigo para as vítimas do 
vício, é uma vergonha para todos nós. Outra questão 
comovente é a da mendicância. Em 2016 chegamos a 
15,9 mil pessoas vivendo em situação de rua, quase o 
dobro do existente no ano 2000 e não há perspectiva 
para soluções de curto prazo.

Mas São Paulo também tem o que existe de melhor no 
país em termos de universidades, escolas hospitais, artes 
e espetáculos, cultura, esporte e gastronomia. A capital 
paulista continua sendo, apesar da atual crise econômica, 
o maior centro fi nanceiro do país e a maior fonte geradora 
de empregos, seja no comércio, na indústria ou na presta-
ção de serviços.

Foi comentando a realidade, mas também enaltecen-
do São Paulo naquilo que ela tem de bom, fi zemos pela 
Rádio Eldorado uma agradável tarefa. Foram ao ar pelo 
menos 500 entrevistas, como aquela na fi ta K-7 com 
cidadãos desta cidade relatando suas experiências, 
realizações e conquistas, geralmente obtidas à custa de 
muito trabalho e sofrimento. Cumprimos uma missão 
e a vida segue. Continuamos a fazer jornalismo e isto 
também é importante.

do Nunes*
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ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Como otimizar suas 
conversões com 
Facebook Ads

A “taxa de conversão” 

é um termo altamente 

recorrente no universo 

digital

Para conquistá-la, é im-
prescindível um bom 
plano de marketing nes-

se ambiente. Quanto mais es-
tratégias o profi ssional utilizar, 
maiores as chances de alcançar 
bons resultados e, consequen-
temente, vendas, leads qualifi -
cados e audiência.

Anúncios on-line, principal-
mente em redes sociais, são as 
melhores formas de se fazer 
uma divulgação, dado o grande 
alcance que possuem. Um im-
portante aliado nesse sentido é 
o Facebook, especialmente se 
a estratégia envolver anúncios 
pagos. Mensalmente, mais de 
102 milhões de brasileiros 
se conectam à plataforma. A 
ampla possibilidade de seg-
mentação, o direcionamento 
e seus vários formatos tornam 
essa ferramenta uma excelente 
opção da equipe de marketing, 
independente do setor de atu-
ação da empresa. Todo tipo de 
venda é possível, desde que 
você tenha a estratégia certa.

Fazer uma boa campanha 
utilizando o Facebook Ads 
envolve muito mais do que 
impulsionar uma determina-
da publicação e segmentar 
o público que será atingido 
por ela. É preciso um objetivo 
claro, uma ação estratégica e 
atenção aos mínimos detalhes, 
principalmente em relação ao 
conteúdo, às imagens utiliza-
das e ao posicionamento do 
anúncio. Isso porque são várias 
as possibilidades que a rede 
social de Mark Zuckerberg 
oferece: é possível anunciar 
um produto ou serviço, um 
aplicativo para dispositivo 
móvel, fazer propaganda de 
um site ou de uma página es-
pecífi ca, impulsionar uma nova 
postagem de um blog, divulgar 
um evento, gerar leads, criar 
anúncios interativos, etc.

Para otimizar as conversões, 
um dos aspectos mais impor-
tantes é a segmentação. Sele-
cionar o seu público-alvo faz 
com que a publicação alcance 
justamente quem realmente 
importa para o seu negócio, 
aqueles que têm potencial de 
compra, seja por perfi l, por já 
ter interagido com sua marca 
ou mesmo por localização. 
A ferramenta oferece parâ-
metros como idade, gênero, 
informações demográfi cas e 
até os interesses dos próprios 
usuários. Costumo afi rmar que 
uma segmentação bem feita é 
o primeiro grande passo que 
diferencia um anúncio que 
realmente converte dos outros 
milhares que são encontrados 
por aí. É preciso pensar em 
quem é o seu público, o que 
eles esperam e quais ações 
os levariam a interagir com a 
sua marca.

Outra dica valiosa é acom-
panhar bem de perto o de-
sempenho da campanha – e 
isso pode acontecer em tempo 
real, inclusive. O Facebook 
Ads fornece vários relatórios e 
gráfi cos sobre o andamento do 
anúncio em questão. A partir 
dessas informações, é possível 
entender quais são os acertos 
e erros, fazer comparativos e 
modifi car uma divulgação que 
esteja em andamento, além 
de aperfeiçoar ainda mais as 
próximas ações. A posição do 
anúncio também é muito im-

portante e acredite: faz muita 
diferença dependendo do ob-
jetivo da campanha. Aqueles 
que fi cam localizados na coluna 
da direita, por exemplo, não 
são visíveis em dispositivos 
móveis – e se você se esquece 
disso, pode ter problemas no 
seu índice de conversões.

A melhor e mais completa 
ferramenta para a criação dos 
anúncios é o Power Editor, ofe-
recida pelo próprio Facebook 
e que também serve para o 
Instagram. Ela fornece diver-
sas opções de formato, como 
o Carrossel, Imagem Única, 
Vídeo Único, Apresentação 
Multimídia, Canvas e Facebook 
Messenger Ads. Com carac-
terísticas diferentes, cada 
recurso deve ser considerado 
de acordo com o seu objetivo 
e com o que quer mostrar e 
quem deseja atingir.

A questão do formato remete 
a outro quesito bastante impor-
tante: o design da campanha. 
Em um anúncio, o recurso 
visual é o que realmente capta a 
atenção das pessoas em um pri-
meiro momento. Só depois de 
ver a imagem é que o seu pos-
sível consumidor irá se ater ao 
texto. Os elementos visuais são 
essenciais. Você deve pensar 
no que essa imagem representa 
para a sua audiência: provoca 
empatia, identifi cação, desper-
ta a curiosidade? Além disso, 
conteúdos interativos geram 
valor e agregam novidade e 
entretenimento. Pesquisas e 
quizzes são bons exemplos 
de campanhas que podem 
se destacar no ambiente do 
Facebook.

Também recomendo sempre 
realizar testes com diferentes 
formatos de anúncios. Isso 
permite ver qual das versões 
gera maior número de conver-
sões dos seus usuários. Para 
garantir que você entenda 
exatamente qual elemento está 
afetando os resultados, um 
único item deve ser testado de 
cada vez. Há muitos fatores que 
podem ser avaliados: o texto, a 
chamada para ação, o horário 
de publicação, a imagem do 
anúncio, as cores, o ângulo 
da foto do produto, a duração 
do vídeo, a chamada do vídeo 
etc. Quanto mais informações, 
dados e números você gerar a 
partir dessas verifi cações, mais 
parâmetros vai ter para promo-
ver uma melhoria contínua das 
campanhas. Otimizar as suas 
conversões é uma questão de 
experimentar, anotar resulta-
dos e aprimorar.

Por fi m, destaco: é preciso 
contar com uma agência ou 
especialista que use as opções 
avançadas do Facebook Ads. 
Só assim, você pode fortale-
cer a veiculação do anúncio 
escolhendo a frequência e 
alterando dados de segmen-
tação do público em relação 
à sua publicação, ao período 
de conversão, ao “valor do 
lance” (que defi ne o custo por 
interação com o anúncio) e aos 
dias nos quais sua marca deve 
aparecer para o público.

Criar anúncios no Facebook 
pode parecer simples, porém 
não é uma tarefa fácil. Seja 
nessa plataforma, seja em 
qualquer outro tipo de cam-
panha, elaborar uma estratégia 
clara, profi ssional e que seja 
condizente com seus objetivos 
é fundamental para garantir 
bons resultados.

(*) É coordenador de
Growth Hacking da GhFly.

Raphael Oliveira (*)
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News@
MindManager para Mac agora é CorelDRAW

@ A plataforma de criação de ‘mapas mentais’ MindManager para 
Mac passa a ser comercializada no Brasil através da Corel Cor-

poration, marca canadense mundialmente reconhecida por sua linha 
de software para desenhos vetoriais CorelDRAW. O MindManager 
para Mac conta com programa de licenciamento em volume e pode 
ser baixado, em edição trial por 30 dias, no site (https://www.mindjet.
com/mindmanager-mac/. A empresa paulista Boxware, que já atuava 
como distribuidor Corel e MindManager, é a primeira distribuidora a 
integrar e disponibilizar as duas linhas aos revendedores no Brasil. 
Atualmente, o MindManager soma mais de 2,5 milhões de usuários 
e 4,5 mil clientes corporativos em todo o mundo, incluindo 83% das 
empresas listadas no ranking Fortune 100.

Capgemini é reconhecida em Serviços 
Gerenciados de Segurança

@A Capgemini, um dos líderes globais em serviços de consultoria, 
tecnologia e terceirização, foi incluída no Círculo dos Vencedores 

do “HfS Blueprint Report: Serviços Gerenciados de Segurança de 
2017”. O relatório se concentrou na identifi cação dos diferenciais 
mais relevantes dos prestadores de serviços gerenciados de segurança 
em duas categorias principais: inovação e execução. Assim, desta-
cou os pontos fortes da Capgemini na produção e entrega de SOC 
(Security Operations Center) multinível e de modelos de serviços, 
assim como na integração da segurança com soluções abrangentes 
de infraestrutura. 

Ipswitch fi rma aliança de distribuição com a 
EsyWorld

@A partir deste mês, a EsyWorld passa a distribuir as soluções de 
monitoramento de rede, servidores, máquinas virtuais, aplicações e 

transferência segura de dados da Ipswitch no Brasil. O acordo tem como 
objetivo ampliar o número de canais que atuam com a fabricante norte-
americana, capacitá-los e, consequentemente, aumentar a penetração dos 
produtos Ipswitch no país e suas vendas. Líder em softwares de monito-
ramento e gerenciamento de ambientes de nuvem, virtuais e em rede e 
de soluções de transferência de arquivos, a Ipswitch tem como seu carro 
chefe nestes segmentos, respectivamente, o What's Up Gold e MOVEit. 
Inicialmente, o foco desta aliança será promover e ampliar as vendas dessas 
soluções nos mais variados setores da economia, passando por pequenas, 
média, grandes empresas e órgãos públicos. (www.esy.com.br).

Ubook recebe investimentos e aquece o 
mercado de audiolivros

@A história do crescimento do segmento de audiolivros no mer-
cado mundial ganha mais uma página e o Brasil é o personagem 

central deste novo capítulo. Protagonista no cenário atual do mercado 
doméstico, o Ubook, primeiro serviço de audiolivros por streaming 
do País, acaba de conquistar mais um aporte de investimento para 
acelerar seus passos neste trajeto. O Ubook recebeu nesta semana 
R$ 3,2 milhões do Cypress M3 FIP, da Trivella Investimentos, uma 
gestora independente de recursos focada em empresas brasileiras de 
middle-market.

Nos últimos dias, a imprensa alertou sobre a presença de 
versões impróprias de vídeos com conteúdo infantil no 
YouTube. São paródias feitas em tom pornográfi co ou com 

conteúdos violentos, baseados em personagens e séries populares 
entre as crianças, como “Peppa Pig”, “Dora, a Aventureira”, “Bob 
Esponja”, “Vila Sésamo”, “Frozen – Uma Aventura Congelante”, 
entre outros. 

 
Para ajudar os pais a evitar que os fi lhos fi quem expostos a 

esses conteúdos impróprios no YouTube, os especialistas da 
ESET, fornecedora de soluções para segurança da informação e 
pioneira em proteção proativa, criaram o site DigiPais (https://
www.digipais.com.br). Trata-se de um guia voltado a ajudar os 
adultos a manter a segurança das crianças durante a navegação 
na internet. 

 
“É muito importante levar em consideração que sites como o 

YouTube possuem políticas para o conteúdo que pode ser carrega-
do, mas isso não garante que conteúdos impróprios para menores 
sejam postados. Sendo assim, algumas medidas permanecem nas 
mãos dos responsáveis pelas crianças. Um dos nossos objetivos 
é ajudar esses adultos, fornecendo informações e as melhores 
práticas para que todos possam desfrutar da internet de forma 
segura”, afi rma Camillo Jorge, presidente da ESET no Brasil.

 
Seguem abaixo algumas dicas da ESET América Latina para 

manter as crianças longe de conteúdos indevidos no YouTube:

1.  Utilize soluções para controle parental

Essas ferramentas permitem que os pais possam monitorar 
e limitar o tipo de conteúdo que uma criança pode ver usando 
um computador ou dispositivo móvel. É possível restringir a 
instalação de aplicativos baixados na internet, confi gurar o uso 
de certos tipos de programas, estabelecer regras para usuários 
com permissões diferentes, bloquear certos sites e registrar a 
atividade realizada por um determinado usuário.

 
O monitoramento das atividades online das crianças é realizado 

por meio de regras e fi ltros que impedem o acesso a conteúdos 
inadequados para uma idade específi ca. O controle parental 

Como evitar que 
crianças assistam vídeos 
impróprios no YouTube

Empresa lança o site DigiPais, com sugestões para proteger crianças e adolescentes de conteúdos 
pornográfi cos e violentos que utilizam personagens infantis

permite, por exemplo, fi ltrar conteúdos obscenos, pornografi a 
ou serviços que envolvam transações fi nanceiras. 

2. Use o YouTube Kids para restringir o conteúdo 

impróprio

Em 2016, foi lançado o YouTube Kids, um app gratuito do Google 
projetado para que as crianças possam assistir vídeos, canais e 
listas de reprodução apropriados para suas idades. Funciona de 
maneira muito similar ao YouTube, com a diferença de que antes 
do primeiro uso, os pais devem confi gurar os conteúdos que podem 
ser exibidos. Por exemplo, é possível desativar a possibilidade 
de as crianças façam pesquisas a partir do seu perfi l, ou defi nir o 
tempo máximo que elas podem gastar usando o aplicativo com um 
relógio temporizador. Além disso, no YouTube você pode ativar 
o "modo restrito", que permite fi ltrar conteúdos potencialmente 
inadequados em dispositivos diferentes.

3. Não deixe as crianças sozinhas na internet 

Se você possui um computador de uso compartilhado, é impor-
tante que ele fi que em uma área comum, onde os adultos possam 
ver o que está acontecendo e monitorem o tempo de conexão. 
Embora seja mais difícil controlar o uso da internet quando as 
crianças têm o seu próprio dispositivo móvel, o dever dos adultos 
responsáveis é de acompanhar cada momento da sua experiência 
online. Se isso não for possível, é necessário pelo menos que se 
verifi que com alguma regularidade o que acontece quando eles 
estão sozinhos usando a internet.

"Os PCs, smartphones e tablets são canais de entretenimento 
das crianças, que acessam a web à procura de material visual-
mente atraente para diversão e aprendizagem. Como sempre 
dizemos na ESET, o ideal é não negar acesso ou privá-los de 
usar a tecnologia, mas apoiá-los nessas atividades e construir 
uma relação de confi ança, explicando para eles os cuidados na 
navegação", completa Camillo.

Brasileiro ganha a vida na Itália com a ajuda 
de aplicativo de serviços

Nos últimos dois anos, o mercado de trabalho no Brasil mudou 
de forma preocupante, mais de 12 milhões de pessoas fi caram 
sem emprego no país. Para muitos, buscar outros países foi uma 
solução. Dados da Receita Federal mostram que em 2016 a insti-
tuição recebeu 40% a mais de declarações de saída defi nitiva do 
País, cerca de 51 para cada dia ante 36 no ano anterior. Renielton 
Santos é um dos milhares de brasileiros que optaram por escolher 
outro país para viver e encontrou no GetNinjas, aplicativo que 
conecta clientes a prestadores de serviço, uma solução diferente 
para trabalhar de forma liberal e conciliar retorno fi nanceiro com 
satisfação profi ssional. Atualmente morando na Itália, sexto país 
que mais recebe brasileiros segundo o Ministério das Relações 
Exteriores (MRE), ele usa o app para captar novos alunos e dar 
aulas a brasileiros via videoconferência

Uso de ferramentas da internet para 
facilitar o dia a dia, como comparadores 
de preços e produtos e sites de relacio-
namento, são cada vez mais comuns para 
pessoas dessa faixa etária. 

Uma pesquisa realizada pelo Zoom 
(www.zoom.com.br), site e app compa-
rador de preços e produtos, em parceria 
com a Consumoteca, com 4 mil pessoas, 
para traçar o perfi l dos e-consumidores, 
revela o aumento da participação das 
pessoas acima de 50 anos ao e-commerce. 
Embora a faixa etária dos e-consumidores 
seja bem diversifi cada, a fatia representa-
da pelas pessoas dessa idade concentrou 
18% dos entrevistados. 

O público nessa faixa etária está cada 
vez mais conectado. Um estudo recente 
do Instituto Locomotiva revelou que o 
número de pessoas acima de 60 anos 
conectadas à internet aumentou 940% 

nos últimos oito anos, o que equivale a 
4,8 milhões de novos internautas. “Diante 
disso, há um avanço da participação dessa 
parcela da sociedade, que agora veem a 
internet como um facilitador para diver-
sas fi nalidades, o que inclui pesquisar e 
comprar online”, analisa Thiago Flores, 
diretor executivo do Zoom. 

“O uso de comparadores de preços e 
produtos, por exemplo, permite a esse 
público ter acesso a uma imensidão de 
ofertas para pesquisar e encontrar o 
produto que desejam, enquanto em lojas 
físicas fi cam restritos a pesquisas apenas 
em lojas nas proximidades”, comenta 
Flores. “Se as primeiras experiências 
de compras forem positivas, a pessoa se 
tornará com certeza um e-consumidor e 
não terá mais receio de usar a internet 
para esta e outras fi nalidades. É o que 
temos visto acontecer e o que explica 

o aumento da fatia desse público no e-
commerce”, comenta.  

Essa realidade também foi notada 
pelo Match Group LatAm, empresa de-
tentora das marcas ParPerfeito, Divino 
Amor, SingleParentMeet, OurTime e 
G Encontros, que em outubro de 2016 
trouxe para o Brasil o OurTime (www.
ourtime.com), site de relacionamento 
para pessoas acima de 50 anos em bus-
ca de uma relação duradoura.  “O site 
existe desde 2011 nos EUA e diante do 
aumento da adesão de pessoas acima de 
50 anos aos sites de relacionamento, o 
Brasil foi escolhido para ser o próximo 
país a receber o produto”, explica Mariana 
Frensel, gerente de marketing do Match 
Group LatAm.  “O OurTime está fazendo 
muito sucesso nesses primeiros meses e 
já conta com 20 mil usuários por mês”, 
comemora.

Pesquisa revela avanço da adesão ao 
e-commerce por pessoas acima de 50 anos
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Ficar sem 
comer antes
de exames
médicos

(?)
hidratada: 
é usada em
argamassa

Enem ou
Enade

(?) expiató-
rio: inocen-
te que leva

a culpa 

Ponto, em
inglês

Atalho na
área de
trabalho
do PC

Ganharam
direito de
voto em

1985 (BR)

Qualidade
atribuída

aos idosos
e filósofos

Veículo
acionado
durante a 
crise hídrica

Status do
indivíduo
do século

XXI

Hidrogênio
(símbolo)

Termos de
(?), contra-
to de servi-
ços on-line

Marca de
caneta que
invalida o
cheque

Estampa
da fantasia
de presi-

diário
Sensação
incômoda
da meno-

pausa
(?) girl: ape-
lido de blo-
gueiras de 
moda (ing.)

"Set (?) to
the Rain",

sucesso de
Adele

Fabulista
de "A

Raposa e
as Uvas"

 Saudação
ao telefone

Divisão
da pizza

Corda, em
inglês
Deixar, 

em inglês

Debaixo
de; abaixo
(?) Cam-
pos, atriz

Refeição,
em inglês
Alternativa
à gasolina

Modo de 
arrecadação de dinhei-

ro entre formandos

Gestos perante líderes
religiosos

Capital de
  Gana
Exímio
(fig.)

(?) da
casa:

anfitrião
Exigida

Nota
Fiscal
(sigla)

Bebida 
dos vege-
tarianos,
incluída

em dietas

Benefício cedido ao
cônjuge de servidor
público falecido ou
à filha de militar

Fécula de
preparo do

 mingau
Esportistas

Parte do
frango de
churrasco

Peça troca-
da por

dinheiro
em salas
de jogos

(?)-
canindé,

ave

Enfeite
convexo

que liga as
paredes 
ao teto

Gravação
do cantor iniciante

Astrólogo da Renas-
cença famoso por suas

profecias 

Vespas (?), pragas
contemporâneas que
assolam a apicultura
de países europeus

RENJ
PROVADOMEC

LEITEDESOJA
NFRMTUL
SABEDORIA
ÃDONOACRA

CONECTADON
VEISANCA

FICHAMEAL
TESAGURF
ASARASURA
LISTRASSOB
CALORROPE

FIREALOIT
AITAFESOPO

ASIATICAS

2/it. 3/dot — let. 4/acra — fire — meal — rope. 9/asiáticas. 11/nostradamus.

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

Esta segunda é o décimo quinto dia da lunação. Lua já transita no signo mais sociável do zodíaco, em Libra onde 
produz um estado de espírito de entendimento e de gentileza entre as pessoas. Atitudes diplomáticas e equilibradas 
poderão resolver impasses e desfazer mal-entendidos. É mais fácil contarmos com a colaboração das pessoas, quando 
a Lua está em Libra. Aqui, tudo deve ser muito equilibrado. Lidamos com as emoções de forma mais distanciada 
e racional. Com a Lua em Libra o espírito de colaboração está acentuado e podemos obter ajuda com facilidade 
durante todo o dia.
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Decisões importantes ou atividades 
para as quais espera desdobramen-
tos futuros podem ter alteração 
inesperada. Faça tudo o que puder 
para unir as pessoas em torno de uma 
meta, iniciando algo que seja pro-
dutivo e que em longo prazo e terá 
ótimo resultado.75/475 – Branco.

Depois do aniversário irá tomar atitu-
des e terá a atenção das pessoas aos 
seus desejos. Planos ousados devem 
ser considerados, podem dar certo 
se forem feitos com a cooperação de 
alguém. A Lua em Libra dá benevo-
lência e o torna mais maleável nesta 
semana. 87/887 – Azul.

Não será um bom momento para 
defi nições, nada terá ponto fi nal. 
Antes de agir no trabalho refl ita 
bem, não confi e apenas em alguém 
que o apoia. Mantenha um clima 
de otimismo, mesmo que ainda 
enfrente sérias dificuldades na 
relação pessoal e amorosa.76/476 
– Amarelo.

A Lua em Libra dá maleabilidade 
e benevolência, aumentando a 
intuição e perspicácia. Conte com 
o apoio necessário para resolver 
questões pessoais ou familiares. É 
preciso dar um passo à frente e me-
lhorar sua vida material realizando 
negócios.88/588 – Verde.

Há muito ainda a melhorar, tanto no 
trabalho como no lar, nem tudo está 
perfeito com deveria em sua vida. A 
relação sexual fi ca mais ativa pela 
expressão dos sentimentos. Com a 
Lua em Libra terá durante todo o dia 
facilidade para relacionar-se.47/347 
– Amarelo.

É mais fácil contarmos com a cola-
boração das pessoas, quando a Lua 
está em Libra. Aqui, tudo deve ser 
muito equilibrado. Os relacionamen-
tos fi cam mais quentes, podendo 
se apaixonar e viver a intensidade 
de uma relação sexual plena e 
feliz.89/389 – Cinza.

Pode iniciar ou romper relaciona-
mentos íntimos e sociais. Tenha 
cuidado para não confi ar demais em 
quem não merece. A Lua em Libra 
ajuda para as realizações de exercí-
cios que vão lhe parecer agradáveis. 
Haverá também alterações no rela-
cionamento a dois.62/462 – Verde.

Atitudes diplomáticas e equilibra-
das poderão resolver impasses e 
desfazer mal-entendido. Mantenha 
o bom humor no amor no trabalho 
e mesmo que esteja atarefado e 
algo esteja perturbando. A saúde 
precisa ser preservada, pois pode 
sofrer facilmente até o fi nal de 
abril.93/593 – Branco.

Os lucros podem aumentar se unir 
suas forças a de outra pessoa. Mas 
tenha cuidado, saiba em quem 
confi ar. Maior inquietação poderá 
afetar diretamente compromissos, 
promessas e a palavra no fi nal da 
tarde. Tenha muita paciência diante 
dos problemas, para vencê-los pela 
persistência.40/940 – Verde.

A Lua em Libra ainda ajuda a me-
lhorar a aproximação das pessoas. 
Faça contatos sociais, viagens curtas 
e reveja pessoas amigas que estavam 
longe e voltam ao seu convívio. O 
dia não propicia situações resolvi-
das com um ponto fi nal, podendo 
surgiram alterações de última 
hora.23/323 – Azul.

Lua já transita no signo mais so-
ciável do zodíaco, em Libra, onde 
produz um estado de espírito de 
entendimento e de gentileza entre 
as pessoas. Os resultados esperados 
há muito tempo irão aparecer nesta 
semana. Mantenha a confi ança e a 
determinação. 15/415 – Branco.

Dê seu apoio aos seus colegas, ami-
gos e ainda mais aos familiares, eles 
precisam seu apoio esta semana. No 
trabalho pode realizar negócios pro-
missores. Maior tensão e inquietação 
que poderá afetar diretamente com-
promissos à tarde.16/416 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 10 de Abril de 2017. Dia de Santo Ezequiel, São Miguel 
dos Santos, São Pompeu e Dia do Anjo Ieiael, cuja virtude é a desco-
berta. Dia da Engenharia. Hoje aniversaria o apresentador Augusto 
Liberato, o Gugu que faz 58 anos, o ator Ricardo Macchi que nasceu 
em 1970, o jogador de futebol Roberto Carlos que chega aos 44 anos 
e a cantora, compositora e atriz Mandy Moore que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é um tanto impaciente e irri-
tável, porém ativo e impressionável. Quando não consegue o que 
quer, sofre muito, pois possui excesso de autoconfi ança. Impulsivo, 
jovial e espirituoso, é também inquieto e aventureiro. Por ser en-
tusiasmado e muito caloroso, atrai muitos amigos. Tem tendência 
a desperdiçar energias e a se deixar levar pelas opiniões alheais. 
No lado negativo tem relutância para amadurecer, apesar de ser 
perspicaz e determinado.

Dicionário dos sonhos
BOCA – Representa o lar, a casa. Não poder abri-la, 
indica doença em família. Ter a boca ferida, cuidado 
com suas palavras, que podem compromete-lo. 
Números de sorte: 10, 19, 33, 49 e 63.

Simpatias que funcionam
Para parar de roer unha: um pires, papel branco 
novo. Corte um pedacinho da unha de cada dedo 
e reserve todos no pires. Pegue a folha do papel 
branco novo e deposite nela com cuidado os 
pedacinhos das unhas. Em seguida, dobre bem o 
papel e coloque-o dentro do pires, acrescentan-
do um pouco de água. Deixe assim durante três 
dias e depois jogue fora o pires com tudo o que 
estiver dentro.
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Burt Lancaster e Ava Gardner.

O público ganha mais alguns dias para conferir os 
retratos e imagens de cena registradas durante a era 
de ouro do cinema americano na mostra Ícones de 
Hollywood – Fotografi as da Fundação John Kobal. A 
mostra é composta por fotografi as da Fundação John 
Kobal, um grande colecionador de fotos de clássicos do 
cinema e revela momentos e personagens inesquecíveis de 
Hollywood e seus fi lmes, captados por fotógrafos atuantes 
nos bastidores da maior indústria do cinema, em seu pe-
ríodo áureo. Com 161 fotos de mais de 40 fotógrafos, das 
décadas de 1920 a 1960, as imagens trazem um recorte 
histórico sobre como muitos fi lmes foram eternizados. 
A visitação acontece em ordem cronológica, a começar 
pelas lendas do cinema mudo, Charlie Chaplin e Mary 
Pickford, continuando com performers dos primórdios 
do cinema falado, como Marlene Dietrich e Cary Grant, e 
encerrando com expoentes do pós-guerra, como Marlon 
Brando, Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

Serviço: Espaço Cultural Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 
610, Campos Elíseos, tel. 3226-7361. De terça a sábado das 10h às 
19h e aos domingos das 10h às 17h. Entrada franca. Até 30/04.

Refl exõesRefl exõesRefl exõesHarpas
O II SPHarpFestival, Festival 

Internacional de Harpas apre-
senta vários números musicais 
durante o dia e um total de 15 
apresentações de música popu-
lar, folclórica e erudita. Serão 
vários tipos de harpas: clássica, 
tripla, koto (japonesa), para-
guaia, céltica, santoor (indiana), 
ngoni, elétrica, yassi e minihar-
pa. Entre as apresentações: Trio 
Kagurazaka,Tamie Kitahara e 
Emi Kitahara, Calidoscopium, 
Duo Arphangeli, NadaBhaktas. 
Duo Marcelo Penido e Aline 
Driade. entre outros.

Serviço:Centro Cultural Banco do 
Brasil, R. Álvares Penteado, 112, Centro, 
tel. 3113-3651. De quarta (26) a sábado 
(29) às 13h, 17h e 20h e domingo (30) às 
13h, 15h e 18h. Entrada franca.

A banda fi nlandesa Sonata Arctica 
um dos nomes mais importantes 
do atual cenário do heavy metal 
mundial, segue na estrada com a 
longa turnê promocional do  novo 
álbum “The Ninth Hour”

Com, Tony Kakko (vocal), Elias 
Viljanen (guitarrista), Pasi 
Kauppinen (baixo), Henrik 

Klingenberg (teclado) e Tommy Por-
timo (bateria). Com milhões de álbuns 
vendidos, o grupo tornou-se um dos 
mais influentes nomes da proeminen-
te cena escandinava, principalmente 

lançar elogiados álbuns e realizar bem-
sucedidas turnês pelo Mundo, sempre 
conquistando novos fãs com suas belas 
performances.

Serviço: Aquarius Rock Bar, R. Iososuke Okaue, 40, 
Itaquera. Quarta (19) a partir, das 20h. Ingressos: R$ 95 
e R$ 100. Doe um kilo de alimento na entrada da casa no 
dia do evento e pague meia-entrada.

www.netjen.com.b@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.comato@
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TERNURA: É tão sutil e importante, que alenta a vida. Muitas 
criaturas a negam, porém não a dispensam. Tímida, faz-se quase 
imperceptível, todavia emoldura e mimetiza quem a doa, quem a 
recebe. Transparece num olhar, como uma estrela num céu ata-
petado de astros; exterioriza-se, num sorriso como uma canção 
tocada numa harpa à distância; irradia de uma palavra, qual o vôo 
de uma ave grácil no espaço azul; dilata-se, num silêncio qual solau 
interrompendo uma melodia trazida pela brisa; fala sem voz, atua 
sem mão, brilha sem luz... Ternura é alma e é coração. Espontânea, 
não pode ser imposta; livre, não se expressa subalterna; santa, não 
corrompe, nem se corrompe. Faz muita falta a ternura na Terra! 
Não impõe interesses mesquinhos nem fi scaliza paixões. Brota como 
uma fl or que explode de um botão aos ósculos do Sol. A ternura 
propõe harmonia, e, quando chega, apazigua. Emoldura a alma 
com o amor puro, fecundado nas santas intenções e descobrirás a 
ternura exteriorizando-se de ti e a ti retornando, por ser a mais forte 
expressão que traduz elevação do espírito. Se não vige assim eis que 
o sentimento nutrido está intoxicado: ainda não é amor. Ternura é 
bênção - frui-a sob a inspiração do amor que deves enternecer, a 
fi m de facilitar a quem amas. (De "Heranças de amor", de Divaldo 
P. Franco, pelo espírito Eros).

“A Via Crucis do Corpo”.

Passando pelos seis contos mais intensos do 
livro “A Via Crucis do Corpo”, de Clarice Lispec-
tor, a peça conta a história de mulheres comuns 
com histórias comuns que lidam diariamente com 
seus desejos, medos, obsessões e problemas do 
cotidiano. Os personagens masculinos são pontes 
para que as crises existenciais no universo femi-
nino aconteçam. Em situações de ciúme, fome, 
devaneios e medo, essas mulheres questionam os 
desejos primários, a descoberta da sexualidade, 
a mulher em relação ao homem, o extremo do 
sexo sem amor, a liberdade, a carência, o medo 
da morte e o sentido da vida.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote Valente, tel. 3801-1843. Sextas 
às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 19/05.
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HOJE INICIO A MINHA COLUNA comentando a próxima 
novela das seis na Globo que terá o título ‘Tempo de Amar’, com 
estreia prevista para 20 de setembro. A história já entrou em 
produção na emissora e a trama vai girar em torno de Maria 
(Vitória Strada) ,uma garota rica de Portugal que se envolve 
com um homem pobre, de nome Inácio (Bruno Cabrerizo).

PARA PEDI-LA EM CASAMENTO, o rapaz vem ao Brasil 
para ganhar dinheiro, mas não sabe que a mocinha fi cou grávida 
dele. Com isso ela decide vir também ao Brasil para encontra-lo. 
A história é um pouco diferenciada de outras, pois desta vez 
suas gravações começam na Europa (Portugal) depois vem ao 
Brasil. No elenco: Tony Ramos e Regina Duarte entre outros.

MARCELO DE CARVALHO, MARIDO DE LUCIANA 

GIMENEZ e vice presidente da Rede TV, tem planos para in-
gressar na politica. Segundo o executivo que deu uma entrevista 
a uma revista especializada, ele se acha um cidadão engajado 
nas causas sociais. Cogita se candidatar ao Governo do Estado 
nas próximas eleições do ano que vem.

RECORD, REDETV E SBT TERÃO ESTA SEMANA 

UMA REUNIÃO COM AS OPERADORAS com o intuito de 
resolver o impasse das Tvs por assinatura. As redes vão tentar 
convencer as empresas a seguir o mesmo caminho da Vivo, 
que conseguiu manter seus sinais. Até agora Net, Claro e SKI 
se mostram irredutíveis. As emissoras já sentiram a queda de 
audiência por conta desse problema.

A SAÍDA DESSES CANAIS DA CARTELA DA TV A 

CABO, mostrou no último domingo a queda de audiência nas 
suas respectivas programações. ‘Domingo Show’, da Record, 
marcou apenas 5,7 quando sua média era de 10,2; o programa 
‘Sílvio Santos’ também caiu, indo de 11,5 para 8,2; e na Rede 
TV a queda foi menos sentida. O difícil será as operadoras 
chegarem a um acordo.

O ATOR JOSÉ MAYER FOI SUSPENSO PELA GLOBO 
por conta do assédio sexual feito a uma fi gurinista da emissora. O 
ator de 67 anos divulgou uma nota em que admite o erro e pede 
desculpas. Ele diz estar passando por um processo de mudança. 
A Globo mantém sua suspensão por tempo indeterminado até 
a solução do problema de uma vez por todas.

A REDE RECORD DE TELEVISÃO SERÁ NOTIFICADA 

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a veicular gra-
tuitamente mensagens contra o racismo durante 10 dias, como 
punição pela ofensa contra a cantora Ludmilla, que foi chamada 
de macaca por Marcão do Povo durante o programa da emissora. 
O Ministério determina também uma multa de 500 mil Reais.

NA NOVA TEMPORADA DO ‘ELETROGORDO’, no canal 
Brasil, João Gordo fará uma série de entrevistas com personali-
dades de vários seguimentos. Entre os escolhidos pela produção 
destaques para o esporte, a música, a politica e a sociedade. 
João Gordo é ex-VJ da MTV Brasil. Seu programa tem estreia 
marcada para junho.

FRASE FINAL: Nada mais tolo que o orgulho; nada mais 
duro e odioso que a intolerância; e nada mais perigoso e ridículo 
que a vaidade.

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

Mais do que um sangrento 
confl ito interno, a guer-
ra civil na Síria, que já 

dura seis anos e contabiliza mais 
de 400 mil mortos, envolve inte-
resses geopolíticos das maiores 
potências do planeta e atores 
importantes no Oriente Médio. 
Veja abaixo quem é quem no 
confl ito no país árabe:

Bashar al Assad
No poder desde 2000, o atual 

presidente da Síria é fi lho de 
Hafez al Assad, que comandou 
o país com mão de ferro entre 
1971 e 2000. Assad é alauita, 
seita muçulmana que deriva 
da vertente xiita, mas não é 
conhecido pela religiosidade 
e sempre manteve um gover-
no laico, embora repressivo. 
Em março de 2011, a falta 
de liberdade, o desemprego 
e a corrupção motivaram 
manifestações contra o presi-
dente, que foram duramente 
sufocadas. Isso levou a uma 
rápida escalada na violência, 
e adversários do regime pega-
ram em armas.

Rússia
Principal escudo de Assad no 

cenário internacional, a Rús-
sia vê na guerra da Síria uma 
oportunidade de preencher o 
vácuo deixado pelos Estados 
Unidos e ampliar sua infl uência 
no Oriente Médio, fortalecendo 
também a imagem de Vladimir 
Putin como líder perante seus 
eleitores. Moscou já vetou di-
versas resoluções do Conselho 
de Segurança das Nações Uni-
das contra o regime de Damasco 
e tem dado apoio aéreo às forças 
de Assad na luta contra rebeldes 
e grupos terroristas. 

Além disso, a Síria é geogra-
fi camente próxima à Rússia, 
que vê riscos para a infl uência 
do país, já cercado pela União 
Europeia no Velho Continente, 
no caso de uma eventual “oci-
dentalização” da nação árabe. 

Veja quem luta contra 
quem no confl ito na Síria

EUA
Com Barack Obama, os Es-

tados Unidos declararam apoio 
aos rebeldes e pediram a queda 
de Assad. No entanto, Washing-
ton não se envolveu diretamen-
te no confl ito até 2014, quando 
passou a bombardear alvos do 
grupo jihadista Estado Islâmico. 
Ainda assim, o regime de Da-
masco não havia sido atacado 
até esta sexta-feira (7), quando 
o sucessor de Obama, Donald 
Trump, ordenou o lançamento 
de mísseis contra a base militar 
de Shayrat.

Se durante a campanha o 
republicano pedira para o 
democrata não atacar a Síria, 
agora ele pretende passar uma 
imagem de força em um mo-
mento de desafi os na política 
interna e marcar a presença 
dos Estados Unidos no Oriente 
Médio, reduzida durante os 
mandatos de Obama. O país li-
dera uma coalizão internacional 
contra o EI.

Turquia
Membro da aliança militar 

comandada pelos EUA e de 
maioria sunita, a Turquia de-
fende a queda de Assad e dá 

A Síria também abriga a única 
base naval russa no Mediterrâ-
neo, em Tartus. Outro ponto 
que preocupa o Kremlin é o 
elevado número de cidadãos 
das repúblicas muçulmanas da 
Chechênia e do Daguestão que 
se juntaram ao EI.

Irã
No Oriente Médio, o principal 

aliado de Assad é o xiita Irã, 
que fornece a Damasco armas, 
recursos fi nanceiros e apoio 
militar. Seu objetivo é evitar 
que milícias sunitas, incluindo 
os terroristas do EI, dominem 
o país e se contrapor às ricas 
monarquias dessa vertente do 
islã no Golfo Pérsico, como a 
Arábia Saudita, que apoia os 
rebeldes.

Hezbollah
Também xiita, o grupo libanês 

Hezbollah é um antigo aliado 
do Partido Baath, que dá sus-
tentação à família Assad, e teve 
papel crucial na retomada de 
Aleppo pelo regime, no fi m do 
ano passado. Sua participação 
na guerra, assim como a de mi-
lícias iraquianas xiitas, se deve 
aos mesmos motivos do Irã.

apoio a grupos rebeldes. Ancara 
também aproveita suas incur-
sões na Síria para atacar milícias 
curdas, que combatem o EI, mas 
são consideradas terroristas 
pelo governo turco.

Arábia Saudita
A nação mais rica do Golfo 

Pérsico fornece apoio declarado 
a rebeldes e já foi criticada por 
suas relações ambíguas com o 
Estado Islâmico. Riad amea-
çou intervir militarmente para 
derrubar Assad e conta com o 
apoio das outras monarquias 
sunitas da região: Bahrein, 
Jordânia, Catar e Emirados 
Árabes Unidos.

Curdos
Apoiados pesadamente pelos 

EUA e pela União Europeia, os 
curdos têm tido papel prepon-
derante no combate ao EI no 
norte da Síria, principalmente 
na reconquista de Kobane. Em-
bora seu grande objetivo seja 
derrotar o EI, as milícias dessa 
etnia podem se aproveitar do 
enfraquecimento de Assad para 
ampliar seu poder e fortalecer 
sua luta por autonomia. (ANSA/
COM ANSA).
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O bombardeio dos Estados Unidos contra uma base militar 
na Síria representa o primeiro ataque do país diretamente 
contra o regime de Bashar al Assad. Até então, Washington 
havia mirado apenas alvos do grupo terrorista Estado Islâmi-
co (EI). Confi ra abaixo uma cronologia da guerra na nação 
árabe, que já contabiliza mais de 400 mil mortos e 5 milhões 
de refugiados.

2011
Em fevereiro, estudantes de uma escola de Daraa são 

presos sob a acusação de terem escrito slogans contrários 
ao regime. Em 15 de março, ocorre a primeira grande ma-
nifestação em Damasco contra Assad, além de um protesto 
em Daraa. Os atos ganham força e são reprimidos duramente 
pelo governo. 

Em junho, os primeiros desertores das Forças Armadas dão vida 
ao Exército Livre da Síria (ELS). Em agosto, o então presidente 
dos Estados Unidos, Barack Obama, e a União Europeia pedem 
que Assad deixe o poder. Em outubro, Rússia e China vetam uma 
resolução da ONU condenando o regime.

2012
Em maio, começam a chegar à Síria os primeiros jihadistas 

estrangeiros para lutar na rebelião contra Damasco. O movimento 
xiita libanês Hezbollah envia militantes para defender o regime. 
Em julho, um atentado em Damasco mata o ministro da Defesa 
Daud Rajiha. Em agosto, os rebeldes avançam sobre Aleppo, uma 
das principais cidades do país. Três meses depois, as potências 
ocidentais reconhecem a oposição exilada como “única repre-
sentante do povo sírio”.

2013
Em janeiro, as forças legalistas se retiram de Raqqa, que é 

ocupada pelas primeiras células do Estado Islâmico. Em agosto, 
subúrbios de Damasco controlados por rebeldes são atacados 
com armas químicas. Estados Unidos e Rússia chegam a acordo 
para eliminar o arsenal tóxico do regime.

2014
Em janeiro, rebeldes islâmicos iniciam ofensiva contra o EI. A 

conferência “Genebra 2” se encerra sem avanços. Em fevereiro, 
1,4 mil pessoas são evacuadas de Homs, que é assediada pelas 
forças de Assad. Em maio, Damasco reconquista a cidade, com 
a ajuda do Hezbollah. Em agosto, o Estado Islâmico proclama 
um “califado” englobando seus territórios na Síria e no Iraque. 
Em setembro, começam os ataques aéreos da coalizão liderada 
pelos EUA contra o EI.

2015
O ano começa com os curdos avançando contra os jihadistas em 

Kobane. Em maio, o EI conquista a cidade histórica de Palmira. 
Em setembro, a Rússia inicia operações em apoio a Assad. No 
último mês do ano, após os atentados de Paris, o Reino Unido se 
junta à coalizão norte-americana.

2016
Em fevereiro, os exércitos russo e sírio avançam sobre a pro-

víncia de Aleppo. Dezenas de milhares de pessoas fogem para 

Confi ra cronologia 
da guerra civil

na Síria

a Turquia. EI promove novos massacres em Homs e Damasco, 
totalizando quase 200 mortos. Moscou e Washington acertam 
um cessar-fogo a partir do dia 27. Em março, começa a enésima 
tentativa de negociações entre governo e oposição mediadas pela 
ONU, também sem sucesso.

Em outubro, o ELS, apoiado por Ancara, tira do Estado Islâmico 
as cidades de Dabiq e Soran. Em dezembro, a situação humani-
tária em Aleppo se agrava, e o regime de Damasco anuncia sua 
retomada total. No dia 30 de dezembro, entra em vigor um novo 
cessar-fogo que exclui apenas o combate a grupos terroristas.

2017 
Logo em janeiro, a Rússia começa a diminuir sua presença 

militar na Síria, e a cidade de Astana, no Cazaquistão, sedia uma 
nova tentativa de negociações de paz entre rebeldes e o governo, 
mas as tratativas não avançam. Em 30 de março, a Casa Branca 
diz que sua prioridade na Síria é combater o terrorismo, e não 
derrubar Assad.

Na semana seguinte, um ataque químico atribuído a Damasco 
mata mais de 80 pessoas na província de Idlib, dominada por 
rebeldes e pelo grupo terrorista Fatah al Shan, antiga Frente 
al Nusra e ligado à Al Qaeda. Na madrugada de 7 de abril, o 
presidente Donald Trump volta atrás em sua postura sobre 
Assad e bombardeia a base militar de Shayrat, de onde teria 
partido a ação com armas tóxicas (ANSA/COM ANSA).

D
iv

ul
ga

çã
o

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-a

br
/1

7

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2017

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA TELEFONISTA
Para a função de telefonista é devido o adicional de insalubridade, 
mesmo que respeitada a carga horária de seis horas por dia? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE REGISTRAR NA CTPS O PERCENTUAL E O VALOR DA 
INSALUBRIDADE RECEBIDA PELO FUNCIONÁRIO?

Informamos que não há previsão legal expressa, porém, o orientamos 
que esse adicional de insalubridade seja anotado no campo de “Ano-
tações Gerais” como parte integrante da remuneração.

ENCARGOS DO PRÓ-LABORE DO ADMINISTRADOR
Quais os encargos do pró-labore do administrador? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ANTECIPAR A RESCISÃO DO CONTRATO DE APRENDIZ
Contrato de aprendiz irá terminar e a empresa deseja efetiva-lo, 
podemos antecipar a rescisão do contrato? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE DESPESAS POR KM RODADO
Empresa precisa pagar o funcionário o custo por km/rodado, por ter 
trabalhado com veículo próprio. O valor a ser pago não excede a 50% 
do seu salário. Podemos utilizar a verba “Diária Para Viagem” para este 
tipo de pagamento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTADO SOMENTE 15 DIAS
Funcionário que sofreu acidente e ficou afastado com CAT, somente 15 dias, 
possui estabilidade? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESCALA DE FOLGA AOS DOMINGOS
Funcionária contratada para trabalhar de quarta a domingo deverá 
ter folga um domingo a cada sete semanas? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® ABRIL/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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EDFU Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 25.186.838/0001-42 - NIRE nº 3530049317-6

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 24/10/2016
Data/Hora/Local: No dia 24/10/2016, às 10 hs, na sede social da Companhia, na Alameda Santos, nº 1.293, 6º an-
dar, conjunto 63, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença:  Presença da única acionista da Companhia.
Mesa: Presidente: Flavio Noschese; Secretário: Thiago Bellini Motta Leomil.  Deliberações Adotadas por Aprovação
Unânime: 1. Aceitar a alteração da denominação social da Companhia para VR III Participações S.A., de modo que o
Artigo 1 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1. - A VR III Participações S.A. (a “Compa-
nhia”) é uma sociedade anônima fechada, que se rege por este Estatuto Social, pela Lei nº 6.404/76, e alterações
posteriores, e pelas demais legislações aplicáveis às sociedades anônimas.”; 2. Aceitar a alteração da sede da Compa-
nhia para a Cidade de São Paulo/SP, à Rua Pais de Araújo, nº 29, 10º andar, conjunto 101, Itaim Bibi, CEP: 04531-
940, de modo que o Artigo 2 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2. - A Companhia tem
sede e foro na Rua Pais de Araújo, 29, 10º andar, conjunto 101, Itaim Bibi, CEP 04531-940, São Paulo/SP, podendo,
por deliberação da diretoria, criar e encerrar filiais, escritórios, agencias e representações, observadas as exigências le-
gais e estatutárias pertinentes à matéria”; 3. Aceitar a alteração do objeto social da Companhia, de modo que o Artigo
3 do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: “Artigo 3. A Companhia tem por objeto social a participação em
outras sociedades para a realização de investimentos nos empreendimentos imobiliários a serem desenvolvidos pela
Five Urbanismo Participações Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Rua Helena, 235, 1º andar, sala 21, Vila
Olímpia, CEP 04552-050, CNPJ/MF 23.066.144/0001-46 (“Five”), quais sejam (em conjunto os “Empreendimentos”): (i)
empreendimento imobiliário a ser desenvolvido em Presidente Prudente/SP, em área contida no imóvel urbano objeto da
matrícula nº 71.395 do 2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Presidente Prudente/SP (“Empreendimento Presi-
dente Prudente Damha IV”); (ii) empreendimento imobiliário a ser desenvolvido em São Carlos/SP, em área contida no
imóvel urbano objeto da matrícula nº 142.396 do Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos/SP (“Empreendimen-
to São Carlos Damha IV”); (iii) empreendimento imobiliário a ser desenvolvido em São Carlos/SP, em área contida
no imóvel urbano objeto da matrícula nº 137.775 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Carlos/
SP (“Empreendimento São Carlos Village IV”); e (iv) ao empreendimento imobiliário a ser desenvolvido no Município
de Piracicaba/SP, em área contida no imóvel urbano objeto da matrícula nº 9.860 do 1º Registro de Imóveis e
Anexos de Piracicaba/SP (“Empreendimento Piracicaba Damha II”).” 4. Aceitar a alteração do prazo de duração da
Companhia, de modo que o Artigo 4 passa a viger com a seguinte redação: “Artigo 4 - O prazo de duração da
Companhia é o equivalente para o desenvolvimento e realização dos Empreendimentos.” 5. Aceitar a renúncia do
Sr. Francisco Silva Haddad, RG nº 43.740.283-6, SSP/SP, CPF/MF nº 353.015.798-86, ao cargo de Diretor da
Companhia, conforme Carta de Renúncia demonstrada no Anexo I, parte integrante e inseparável da presente
Ata de AGE; 6. Aceitar a renúncia do Sr. Gabriel Silva Loschiavo dos Santos, RG nº 46.052.296-6 SSP/SP,
CPF/MF nº 398.535.288-78, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme Carta de Renúncia demonstrada no
Anexo II, parte integrante e inseparável da presente Ata de AGE; 7. Aprovar a eleição do Sr. Flavio Noschese, RG
nº 6.501.708-0, SSP/SP, CPF/MF nº 022.743.128-69,, para o cargo de Diretor da Companhia, conforme Termo de
Posse demonstrado no Anexo III, parte integrante e inseparável da presente Ata de AGE; 8. Aprovar a eleição do
Sr. Thiago Bellini Motta Leomil, RG nº 29.414.663-5, SSP/SP, CPF/MF nº 279.374.248-18, para o cargo de Diretor
da Companhia, conforme Carta de Renúncia demonstrada no Anexo IV, parte integrante e inseparável da presente
Ata de AGE; 9. Em razão das alterações aqui aprovadas, fica reformulado e consolidado o Estatuto Social da Com-
panhia, apresentado conforme Anexo V, parte integrante e inseparável da presente Ata de AGE. Encerramento:
Formalidade legal . JUCESP nº 489.267/16-6 em 16/11/16. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Companhia Brasileira de Cartuchos
CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 - NIRE nº 35.300.025.083

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/02/17.
Data, Hora e Local: 22/02/17, às 9 hs, na sede social da Companhia, na Cidade de Ribeirão Pires/SP, na Avenida Humberto de Campos, 
3220, Bairro Guapituba. Presença: Presentes os acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante, conforme assinaturas 
constantes da Lista de Presença de Acionistas anexa. Convocação: Edital de Convocação publicado no “DOESP” e no “Jornal Empresas 
e Negócios” nos dias 14, 15 e 16/02/17. Mesa: Presidente: Fabio Luiz Munhoz Mazzaro; Secretário: Marcos Manoel Lopes Júnior. Ordem 
do Dia: (i) Eleição da Diretoria Executiva. Deliberações: Em cumprimento às disposições contidas no artigo 8º do Estatuto da Companhia 
Brasileira de Cartuchos, os acionistas aprovaram por unanimidade a eleição da Diretoria Executiva da Companhia, com mandato de 
dois anos contados a partir do dia 30/03/17, quando se encerrarem os mandatos vigentes, cuja composição é a seguinte: 1. Antonio 
Marcos Moraes Barros, RG nº 2.645.746-5 SSP/SP, CPF/MF nº 002.278.388-15, para o cargo de Presidente; 2. Fabio Luiz Munhoz 
Mazzaro, RG nº 20.540.262-8 SSP/SP, CPF/MF nº 176.046.878-90, para os cargos de Diretor Geral e Vice-Presidente Administrativo 
e de Finanças; 3. Laudemiro Martini Filho, RG nº 3.063.208-0 SSP/SP, CPF/MF nº 369.483.228-91, para o cargo de Vice-Presidente 
de Pesquisa e Desenvolvimento; 4. Fernando Salm, RG nº 27.199.033 SSP/SP, CPF/MF nº 287.388.248-41, para o cargo de Vice-
Presidente de Marketing e Vendas Internacionais; 5. Salesio Nuhs, RG nº 26.360.389-1 SSP/SP, CPF/MF nº 437.953.159-72, para o 
cargo de Vice-Presidente Comercial e de Relações Institucionais; 6. Gustavo de Freitas Barbosa Domit, RG nº 6.373.922-7 SSP/
PR, CPF/MF nº 044.958.489-50, para o cago de Diretor Técnico; 7. Marcos Manoel Lopes Junior, RG nº 44.199.937-2, CPF/MF nº 
229.287.648 – 52 para o cargo de Diretor Industrial – SP; para um mandato, nos termos do Artigo 9º do Estatuto Social, até 30/03/19. Os 
cargos de Diretor Industrial-RS, Diretor de Projetos e Diretor de Logística e Suprimentos permanecerão vagos por tempo indeterminado. 
Os membros da Diretoria Executiva ora eleitos declararam, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer cargos administrativos 
por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Foram fixados os honorários globais e anuais da Diretoria Executiva no valor 
de até R$6.597.603,46, a serem partilhados dentre os seus membros, podendo ser reajustados nos mesmos índices de correção dos 
salários dos empregados da Companhia. Encerramento e Lavratura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: 
Fabio Luiz Munhoz Mazzaro, Presidente da Mesa; Marcos Manoel Lopes Júnior, Secretario da Mesa; Acionistas: CBC AMMO LLC, 
representada por Fabio Luiz Munhoz Mazzaro; e, Bernardo Simões Birmann, representado por Marcos Manoel Lopes Júnior. Ribeirão 
Pires, 20/02/17. Fabio Luiz Munhoz Mazzaro - Presidente; Marcos Manoel Lopes Júnior - Secretário. Jucesp nº 156.076/17-2 em 
03/04/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.



Em algum momento da 

vida, você, certamente, 

já se fez a seguinte 

pergunta: “devo insistir 

em algo ou desistir e 

começar de novo?”

É preciso ser persistente, 
dedicado, comprometi-
do e paciente quando 

se tem um bom processo em 
andamento - e isso vale para 
um relacionamento afetivo, 
aplicações fi nanceiras, estudo, 
emprego, carreira e amizades. 
No entanto, também há o outro 
lado da moeda, o de insistir em 
apostas erradas para tentar 
recuperar o prejuízo.

Uma boa carreira costuma 
demorar pelo menos dez anos 
para dar resultados consisten-
tes. Não se consegue um ótimo 
emprego sem merecimento e, 
quando conquistado, precisa 
de manutenção diária para 
gerar bons frutos (promoção, 
au mento de salário, reconheci-
mento) no futuro. Mesmo um 
bom relaciona mento afetivo 
demanda tolerância com as 
diferenças alheias e precisa ser 
construído aos poucos.

Agora, quantas vezes você 
já insistiu em algo só por 
teimosia, medo de fi car sem 
nada ou vergonha de admitir 
o erro? Às vezes, mantemos 
posições equivocadas para 
tentar reverter uma tomada 
de decisão infeliz, e continuar 
investindo tempo, dinheiro e 
energia em situações das quais 
deveríamos desistir só piora o 
prejuízo.

Falando especificamente 
da vida profi ssional, muitas 
vezes, o problema não está no 
emprego, pois a pessoa está 
na carreira ou profi ssão erra-
da. Outras vezes, a carreira é 
ótima, mas o emprego é ruim. 
Em outras, ainda, a vida afeti-
va atrapalha tanto na carreira 
quanto no emprego.

Se gosta do que faz na 
carreira, tem perspectivas de 
evolução nos próximos anos, 
consegue usar seus talentos 
com frequência, está motivado 
para continuar aprendendo, 
não se vê fazendo outra coisa, 

você está no caminho certo, 
com uma carreira promissora, 
e deve investir toda sua energia 
para que fi que ainda melhor.  

Agora, se você odeia o que 
faz, tem pouca perspectiva 
de evolução, usa pouco seus 
talentos, seus pontos fracos 
atrapalham muito, acha a pro-
fi ssão desagradável, sente-se 
desmotivado a maior parte do 
tempo, seu dia a dia profi ssio-
nal é monótono, pensa com 
frequência em fazer outra 
coisa e nunca recebe novas 
propostas de trabalho, é hora 
de repensar sua carreira. 

O que está errado? É uma 
fase ruim (conjuntura, econo-
mia fraca, cansaço, emprego 
ruim) ou um problema mais 
grave? É possível melhorar 
alguns desses itens? - Ao ana-
lisar esses prós e contras, você 
pode ter entrado em um dilema 
ainda maior. Nesse caso, sugiro 
que concentre seus esforços na 
parte positiva e tente ajustar, 
dentro do pos sível, a parte 
negativa. Mudança de carreira 
é coisa séria e complexa, por 
isso você deveria fazer o má-
ximo para ajustá-la antes de 
tomar uma drástica decisão 
de mudar. 

Não existe carreira per-
feita, pois sempre haverá 
dificuldades, fases ruins, 
decisões equivocadas e gente 
desagradável. Mas também 
haverá fases ótimas, boas 
decisões, gente inte ressante 
e resultados positivos. Faz 
parte do jogo conviver com 
altos e baixos. Entretanto, 
tome cuidado com excesso 
de indecisão: é muito ruim 
fi car dividido por um tempo 
pro longado, pois a dúvida 
paralisa, trava a tomada de 
decisões e prejudica os re-
sultados. Logo, não fi que em 
cima do muro. 

Siga em frente com sua 
carreira e melhore um pouco 
a cada dia ou desenvolva um 
plano B para começar em uma 
nova profi ssão, mais próxima 
de seus ideais.

(*) - É consultor em Gestão de 
Pessoas há mais de 25 anos e 

autor do recém-lançado “Gente que 
convence”, pela Editora Planeta.

Insistir na carreira ou 
começar tudo de novo?

Eduardo Ferraz (*)

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

Mauricio de Sousa – Luis Hu Rivas – Ala 

Mitchell – Boa Nova – Os seguidores do médium, 
reconhecido mundialmente, Chico Xavier, nesta 
obra, verão seus ensinamentos serem tratados de 

forma digna e respeitosa, por excelentes porta-vozes. Voltados 
para o publico infantil, princípios de atitudes cidadãs, para com 
o próximo, bem estar pessoal e social, são destacados a cada 
página, muito bem ilustrada e animada pela famosa Turma. Lindo 
e bem intencionado trabalho. Poderá ser lido por não iniciados 
na fi losofi a espirita. Seus exemplos são ótimos, independentes 

de aspectos religiosos. Apropriado.

Chico Xavier e Seus 
Ensinamentos

Paulo Monteiro – Wanderlei Passarella – 
Évora – Tendo como foco, a qualidade de vida do ser 
humano, sua evolução e determinantes qualidades, 
para seu benefício e no âmbito corporativo, os inter-
nacionais mestres executivos, colocam em evidência, 

suas largas e exitosas experiências. Criaram um sistema, no qual 
falhas são apontadas e soluções apresentadas. Administradores, 
empreendedores, não devem perde-lo. Muito útil.

A Reinvenção da Empresa: 
Projeto Ômega

Renata Gracioso e Luiz Roberto Dal 

Poggetto – Frades - Obra sem precedentes, visa 
explicar e determinar, mediante utilização de mais 
clara e plena capacidade cientifi ca, fenômenos 
espiritualistas e espiritas, sem ferir melindres ou 

atacar a convicção do leitor. Profunda e fascinante, pode ser 
lida por leigos e não ferirá sectários. Intrigante!

As Últimas Revelações Sobre
Nós e o Universo

Karla Maria – Paulus – Autora jornalista, foi 
às ruas colher informações para suas reportagens e 
compilou algumas entrevistas, para essa obra. Há 
uma diversidade testemunhal, muito interessante. 
Há de tudo. Deterioração moral, indignidade, despre-
zo, solidão e superação. Um cenário comovente, com 
relatos contundentes. Um trabalho muito sério, leva-

do com bastante frieza, com toques sensíveis. Impactante!

Mulheres Extraordinárias

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

Com apresentação de Ralph Peter.
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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: GUILHERME SOUZA LIMA DE LARA CAMPOS, estado civil divorciado, 
profi ssão fotógrafo, nascido em São Paulo - SP, no dia 11 de janeiro de 1984, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Guimarães de Lara Campos 
e de Marilia Fonseca de Souza Lima. A pretendente: JULIANA SERAFIM FRANCISCO, 
estado civil solteira, profi ssão engenheira química, nascida em São Paulo (Registrada 
na Penha de França) SP, no dia 25 de abril de 1984, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Ayres Francisco e de Maria dos Anjos  Serafi m de Oliveira.

O pretendente: VINÍCIUS DE OLIVEIRA SOUZA FRANÇA, estado civil solteiro, 
profi ssão gerenciador, nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 
08 de fevereiro de 1985, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de 
Mauro Souza de França e de Ivone de Oliveira França. A pretendente: JULIANA DA 
COSTA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida em São Paulo 
(Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 23 de janeiro de 1991, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Avelino de Almeida Ferreira e de Simone Angelica 
da Costa Ferreira.

O pretendente: ROBSON RIA CAMPOS NUNES, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 14 de dezembro de 1986, 
residente e domiciliado na Vila Manchester, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Campos 
Nunes e de Aparecida Margarida Ria. A pretendente: APARECIDA DE BARROS 
BESERRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Buíque - PE, no dia 27 de 
janeiro de 1985, residente e domiciliada na Vila Manchester, São Paulo - SP, fi lha de 
José Aparecido Beserra e de Josefa de Barros Silva Beserra.

O pretendente: ANDRÉ LUIS VENDITO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07 de outubro de 1967, residente e domiciliado 
na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho de Alcides Vendito e de Nair Zacarias Vendito. A 
pretendente: ADICLEIDE APARECIDA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Itu - SP, no dia 03 de março de 1971, residente e domiciliada na Vila 
Rica, São Paulo - SP, fi lha de Claudionor do Espirito Santo Gonçalves e de Maria Helena 
Gonçalves.

O pretendente: VINÍCIUS CAMPREGHER, estado civil divorciado, profi ssão 
massoterapeuta, nascido em São Paulo - SP, no dia 01 de maio de 1986, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Dejair Antonio Campregher e de 
Isaura Maria Povinelli Campregher. A pretendente: ANA CLAUDIA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão autônomo, nascida em São Paulo (Registrada na Liberdade) SP, 
no dia 03 de janeiro de 1991, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, 
fi lha de Edna da Silva.

O pretendente: GIOVANNI COPPOLA, estado civil solteiro, profi ssão recuperador de 
crédito, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 06 de fevereiro 
de 1997, residente e domiciliado no Jardim das Rosas, São Paulo - SP, fi lho de Toni 
Coppola e de Adriana leite Coppola. A pretendente: LARISSA FELICIO NOVAIS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada em Itaquera) SP, no dia 
13 de fevereiro de 1997, residente e domiciliada no Jardim das Rosas, São Paulo - SP, 
fi lha de Cilson Borges Novais e de Kátia Shirlene Araujo Felicio Novais.

O pretendente: MARCOS PINHEIRO NACCARATO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 04 de abril 
de 1981, residente e domiciliado no Jardim Machado, São Paulo - SP, fi lho de João 
Naccarato e de Olinda Maria Pinheiro Naccarato. A pretendente: ANA CAROLINE 
ASSIS DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo 
(Registrada no Tatuapé) SP, no dia 21 de setembro de 1994, residente e domiciliada 
no Jardim Machado, São Paulo - SP, fi lha de Rogerio José de Lima e de Eliete de 
Assis.

O pretendente: MARCOS SANTI TONETTI, estado civil divorciado, profi ssão consultor 
de segurança do trabalho, nascido em Santo André - SP, no dia 20 de julho de 1979, 
residente e domiciliado na Vila Gomes Cardi, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto 
Tonetti e de Ana Maria Santi Tonetti. A pretendente: ELLEN CRISTIANE NOGUEIRA, 
estado civil divorciada, profi ssão jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 29 de 
março de 1981, residente e domiciliada na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de 
Indalecio Nogueira Ruiz e de Conceição de Jesus Carini Nogueira.

O pretendente: FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Acopiara - CE, no dia 04 de outubro de 1970, residente e 
domiciliado na Vila Fernandes, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Teixeira de Araújo 
e de Antonia Isabel Alves de Araújo. A pretendente: KAREN CRISTINA ANDRADE 
MISSÉ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada 
na Vila Formosa) SP, no dia 22 de julho de 1979, residente e domiciliada na Vila 
Fernandes, São Paulo - SP, fi lha de Angelo Rui Andrade Missé e de Carolina Cardoso 
Andrade Missé.

O pretendente: DANIEL DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Mauá - SP, no dia 14 de maio de 1985, residente e domiciliado no Jardim 
Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lho de Altina Borges de Souza Santos e de Adevany 
Ferreira dos Santos. A pretendente: VANIA APARECIDA FERREIRA FONSECA, estado 
civil viúva, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 24 
de outubro de 1971, residente e domiciliada no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, 
fi lha de Eduardo Alves Ferreira e de Maria Aparecida Ferreira.

O pretendente: RENILDO DE DEUS FILHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão atendente, nascido em Viçosa - AL, no dia 21 de setembro de 1996, residente 
e domiciliado em Guaiaúna, São Paulo - SP, fi lho de João de Deus Filho e de Ana Dege 
da Conceição Barbosa. A pretendente: ALDILENE SANTOS DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Registro - SP, no dia 16 de junho de 1991, 
residente e domiciliada em Guaiaúna, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Ferreira Diniz do 
Nascimento e de Alda Loureiro Santos do Nascimento.

O pretendente: SADEK ALI CHAHINE, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 23 de novembro de 
1979, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Ali Fares Chahine e 
de Watfa Jarouche. A pretendente: MILENE TROCCOLI, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo (Registrada na Bela Vista) SP, no dia 12 de maio de 1984, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Troccoli e de Salete 
Aparecida Marinho.

O pretendente: BRUNO APARECIDO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de vídeo, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 14 
de abril de 1990, residente e domiciliado na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho de Luciano 
Aparecido de Andrade e de Maria Aparecida dos Santos. A pretendente: CAMILA 
APARECIDA FONSECA, estado civil solteira, profi ssão analista administrativo, nascida 
em São Paulo (Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 04 de outubro de 1989, 
residente e domiciliada na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto da Fonseca 
e de Josefa Dias do Nascimento.

O pretendente: JORCELINO JOSÉ DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Ituiutaba - MG, no dia 19 de maio de 1968, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Jurandir Domingues de Moura e 
de Maria Candida de Moura. A pretendente: AUREA MARTINS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 07 de agosto 
de 1953, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Tiburcio 
Martins e de Maria Pereira Martins.

O pretendente: JEAN CARLOS BRITO DA SILVA, nascido em Xique Xique - BA, no dia 
05 de agosto de 1977, residente e domiciliado em Suzano - SP, fi lho de José Pereira 
da Silva e de Silvia Brita da Silva. A pretendente: ISABELE SANTOS DA TRINDADE, 
estado civil solteira, nascida em Salvador - BA, no dia 29 de julho de 1985, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Americo Nascimento da Trindade 
e de Maria Baldoina Santos da Trindade. Obs.: Edital procedente na Unidade de Serviço 
de Suzano, SP.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

O dado representa alta de 14 pontos 
porcentuais em relação a 2016, quan-
do essa fatia representava 58% dos 

entrevistados. 
O número daqueles que conhecem pessoas 

que perderam o emprego e ainda não conse-
guiram recolocação também subiu, passando 
de 21% para 31%. A pesquisa foi encomendada 
pelo Departamento de Pesquisas Econômicas 
(Depecon), da Fiesp e Ciesp junto ao Instituto 
Ipsos Public Affairs. Entre os entrevistados que 
estão empregados e sentem medo de perder sua 
ocupação, houve aumento dos que desistiram 
de contrair novas dívidas ou estão tentando 
reduzir seu endividamento: de 44% em 2016 
para 61% em 2017. 

Em paralelo a esta tentativa, há redução do 
número de pessoas que conseguiram mudar 
seus hábitos de consumo em favor da poupança, 
saindo de 25% para 13%, indicando que os bra-
sileiros não conseguem reduzir ainda mais seu 
nível de consumo atual, que já está em patamar 
baixo por conta da crise econômica. 

“Essa mudança de hábito é natural, apesar 
de ser ruim para a demanda. É um comporta-
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Maioria dos brasileiros conhece 
alguém que perdeu o emprego

O cenário econômico ainda tem impactado fortemente a vida dos brasileiros. Em março, 72% das 1.200 
pessoas ouvidas pela pesquisa Pulso Brasil afi rmaram conhecer alguém que perdeu o emprego no último ano

(24% para 35%). Destaque também para o re-
cuo de pessoas sem emprego que conseguiram 
reduzir seus hábitos de consumo (27% para 
9%). Sobre a situação atual de emprego, 57% 
dos entrevistados declararam permanecer no 
emprego em que estavam no ano passado. Por 
outro lado, 12% da população permanece sem 
emprego e 5% foram demitidos no último ano 
e não conseguiram recolocação. 

No grupo dos sem emprego estão também 
1% das pessoas que pediram demissão e não 
conseguiram recolocação. Os que optaram por 
“outras condições” de emprego somaram 20% 
dos entrevistados. Quanto ao futuro, 38% dos 
brasileiros acreditam que a situação do emprego 
em 2017 continuará ruim e 37% sustentam 
esperança de melhora.

Em caso de recuperação da economia ainda 
este ano, a pesquisa aponta uma retomada 
bastante lenta e gradual do consumo, com 25% 
dos brasileiros afi rmando que não pretendem 
voltar aos hábitos de consumo que tinham antes 
da crise, 22% retomando apenas alguns hábitos 
e 21% retomando os antigos padrões de forma 
gradual (AJI/Fiesp).

mento visto principalmente por quem passou 
por difi culdades. O consumidor está arredio a 
voltar a hábitos anteriores. É uma sociedade que 
está atemorizada quanto à ocupação”, analisa 
Paulo Francini, diretor do Depecon.

Entre os que estão sem emprego, por demis-
são ou saída voluntária, aumentou o número 
dos que têm procurado outra fonte de renda 
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O brasileiro é apaixonado por 
açúcar e isso não é novidade. Cada 
um tem seu momento de prazer 
preferido e difi cilmente abre mão 
de um docinho no dia a dia. E não 
precisa abrir mesmo! Mas, duran-
te datas festivas, há dúvidas do 
quanto e como se pode consumir 
açúcar sem exagerar. Na Páscoa, 
por exemplo, a oferta é grande e 
as opções são diversas. O grande 
desafi o é como aliar os prazeres 
dessas comemorações e o equilí-
brio na alimentação. 

Nesse período do ano, é comum 
as pessoas comerem um pouco 
mais do que costumam fazer dia-
riamente. O problema é quando 
exageram com a desculpa: “Já que 
comi um pedaço, vou comer todo o 
resto do ovo/bolo”.  A nutricionista 
Marcia Daskal conta que “muitas 
vezes, esse exagero evidencia um 
problema maior, que é a restrição 
alimentar, gerando, inevitavel-
mente, uma overdose durante às 
festas”. Essa restrição, comum 
na vida de muitas pessoas, leva 
à compulsão, o que representa 
o real problema dentro de uma 
alimentação considerada, de forma 
equivocada, saudável. 

Nada em exagero faz bem. Por 
isso, a dica é entender que, no mo-
mento da vontade, é importante se 
permitir comer, mas com bom senso. 
“Quando deixamos de experimentar 
algo que queremos muito, acabamos 
compensando esse desejo em outros 
alimentos e em maiores quantidades, 
ou seja, no fi nal, o excesso aconte-
ce de qualquer forma”, explica a 
nutricionista.

Uma alternativa para quem tem 
vontade de degustar ovos de choco-
late e outros doces tradicionais da 
Páscoa é comer um pouquinho por 
dia. “Os ovos tem validade longa e 
podem ser guardados – comendo 
um pouco por dia você não deixa 
de ter o prazer momentâneo e pode 
até prolongá-lo. Repartir os choco-

lates com a família ou colegas de 
trabalho também garante que você 
desfrute o momento sem exagerar. 
Nós sentimos o prazer na língua 
e, por esse motivo, comer rápido 
ou muito não traz mais prazer do 
que comer pouco e com calma”, 
completa Marcia. 

Outro ponto que merece ser 
discutido nessa quebra de rotina 
é o sedentarismo. Tirar uma folga 
da academia ou aulas de ginástica 
durante o feriado é aceitável, 
porém, isso não pode se tornar 
frequente. Para o preparador físico 
Marcio Atalla, tudo é uma questão 
de compensação: “Nessas datas é 
importante comemorar, comer e se 
divertir, mas lembrar que no dia ou 
semana seguinte a rotina volta ao 
normal, assim como a atenção ao 
gasto de calorias. Quem gasta mais, 
pode incluir maiores quantidades 
e variedades no cardápio”. 

Fazer com que a diversão do fe-
riado se torne aliada ao equilíbrio é 
uma boa estratégia. Na Páscoa, por 
exemplo, são feitas muitas brinca-
deiras que envolvem movimento, 
como a caça aos ovos em parques 
ou até dentro de casa. Atalla explica 
que “participar de gincanas com 
as crianças e até de provas mais 
elaboradas para os adultos é uma 
opção estimulante e conveniente. 
O importante é se mexer!”.

Tudo é uma questão de satisfa-
ção combinada à prudência. Não 
se deve aliar o gosto por comer 
à culpa, já que a comida, além de 
proporcionar energia para o cor-
po, tem efeito socializador. Uma 
alimentação saudável é aquela que 
envolve tanto variedade, como li-
mite. Quando se entende que não é 
necessário sofrer para ter um estilo 
de vida saudável, a rotina deixa de 
parecer algo chato e custoso, para 
se tornar prazeroso.

Fonte e outras informações: 
(www.campanhadoceequilibrio.
com.br).

Saiba como aproveitar a 
Páscoa com equilíbrio

Divulgação




