
Página 2

Geral
São Paulo, sexta-feira, 28 de abril de 2017

www.netjen.com.br

Jornal Empresas & Negócios Ltda
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - Registro na JUCESP sob NIRE 35218211731 em 

06/06 de 2003 e matriculado no 3º Registro Civil da Pessoa Jurídica sob nº 103
Administração, Publicidade e Redação: Rua Boa Vista, 84 - 9º Andar - Conj. 909

Cep: 01014-000 - Tel: 3106-4171-FAX: 3107-2570 -
e-mail: netjen@netjen.com.br – site: www.netjen.com.br

Colaboradores
Andressa Thomaz
Antônio Delfi m Netto
Armando Rovai
Cícero Augusto
Cláudio Tomanini
Eduardo Moreira
Geraldo Nunes
J. B. Oliveira

Serviço informativo editorial fornecido pela Agência Estado e Agência Brasil. Artigos e colunas assinados são de 
inteira responsabilidade de seus autores, que não recebem remuneração direta do jornal.

Matrícula, SP-555

Webmaster e TI:
VillaDartes

Editoração Eletrônica
Ricardo Souza
Walter de Almeida

Impressão
LTJ- Gráfi ca Ltda

Diretora Administrativa-Financeira
Laurinda M. Lobato
DRT/SP 48681
laurinda@netjen.com.br

Editora
Laura R. M. Lobato De Baptisti
DRT/SP 46219

Marketing
J. L. Lobato
lobato@netjen.com.br

Diretora Comercial
Lilian Mancuso
lilian.mancuso.jen@gmail.com

Auditoria de tiragem: Cokinos Auditores e Consultores

Dr. Lair Ribeiro
Leslie Amendolara
Luiz Flávio Borges D’Urso
Mario Enzio Bellio Junior
Ralph Peter
Rosângela Demetrio
Sandra Falcone
Sergio Valezin

José Hamilton Mancuso
2003/2017

COLUNA DO HERÓDOTO

O visconde de 

Barbacena não tinha 

ideia do que iria criar. 

O império necessitava de 
uma órgão que acom-
panhasse as contas 

públicas, que se misturavam 
com as do imperador. E 
D.Pedro I era um estabanado, 
tinha contratado mercenários 
para lutar contra os colonia-
listas portugueses, e uma 
frota para cercar por terra os 
portos das cidades que resis-
tiam em aderir à independên-
cia nacional. Além disso suas 
despesas pessoais, palácio, 
criadaria, a nobreza sangue 
suga e as amantes... Por isso 
o Barbacena, conhecido na 
intimidade como Caldeira 
Brandt, propôs a criação de 
um órgão que acompanhasse 
as contas do governante . 

O primeiro passo foi tentar 
impedir que o imperador 
nomeasse seus amigos, apani-
guados, áulicos e puxa sacos 
para o cargo. Afi nal como 
alguém poderia auditar as 
contas do seu chefe ? E se 
o amigão Chalaça resolvesse 
fechar uma casa de prosti-
tuição com muitas garotas 
de programa? Como isso 
seria contabilizado ? Essa 
despesa poderia constar da 
coluna "Despesas do Estado"? 
Seria melhor deixar para lá e 
consertar as contas de chegar 
para no fi m dar tudo certo , 
como dois e dois são cinco.  

Rui Barbosa foi ministro da 
fazenda em uma época onde 
ministro não tinha apelido e 
nem precisava pedir dinheiro 
para o caixa dois do seu par-
tido. Daí ter criado o Tribunal 
de Contas da União na primei-
ra constituição republicana 
do Brasil. Era mais uma cópia 
mal feita do sistema ameri-
cano de governo. Ele teria 
competência para liquidar 
e verifi car a legalidade das 
contas da receita e despesa 
antes de serem apresentadas 
no Congresso Nacional. 

Na atual, não última, cons-
tituição se estabeleceu que 
seria composto por nove 
ministros. O título era para 
emparelhar com os juízes do 
Supremo e outros tribunais 
superiores. Todo mundo 
é ministro com a pompa e 
circunstância que o cargo 
merece. Ganham e tem as 
mesmas regalias que os mi-

nistros do Superior Tribunal 
de Justiça. Teoricamente não 
são subordinados a qualquer 
outro poder haja vista que 
tem que  controlar as contas 
de todos. 

Contudo são chamados de 
órgãos  auxiliares do legisla-
tivo que dá a última palavra 
se aprova ou não as contas do 
poder fi scalizado. Tudo muito 
bonito, os estados têm os seus 
tribunais, e dois municípios 
também têm São Paulo e Rio 
de Janeiro. Nunca de pergun-
tou quanto isso tudo custa 
para o contribuinte. Seria 
melhor contratar a FGV ?

Os professores ensinam nas 
escolas que dois mais dois são 
quatro. E assim é reproduzido 
por um funcionário técnico 
público ou privado. No en-
tanto quando se faz a mesma 
pergunta para um político a 
soma pode ser três ou cinco. 
Raramente são quatro. Por 
isso se acostumou a nomear 
para os tribunais de contas 
federal, estadual e municipal, 
políticos e não técnicos. Estes 
atuam na retaguarda, não tem 
poder de decisão. 

Os políticos encastelados 
nos cargos decidem, não com 
base nos cálculos e estudos 
mas no viés que interessa às 
forças  econômicas e políti-
cas. Assim pesam empreitei-
ras e todo tipo de empresa que 
tem o Estado como cliente e 
os políticos que assinaram os 
contratos de compra como 
presidente, governador e 
prefeito. Também interfe-
rem os intermediários de 
toda espécie como lobistas, 
propineiros, propinados, se-
nadores, deputados federais 
e estaduais, vereadores e ou-
tros espertos que aguardam 
a oportunidade para levar 
um naco. 

Quando o escândalo é im-
possível de ser abafado, se 
lança mão das inócuas CPIs 
controladas pelos mesmos 
protagonistas. Nada se apura, 
ninguém passa pelo apuro e 
ser questionado sobre opera-
ções suspeitas, e o resultado 
só tem um destino: um arqui-
vo qualquer. 

Na outra ponta, abobado, o 
pagador de imposto assiste a 
tudo impassivelmente.

(*) É âncora do Jornal da Record 
News e autor de Falar
para Liderar (Saraiva).
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Heródoto Barbeiro (*)

Propineiros e 
Propinados 

Duramente atingida pelo escândalo de 
corrupção que atingiu a cúpula da Fifa, a 
Confederação Sul-Americana de Futebol 
(Conmebol) revelou que cerca de US$ 
128,6 milhões foram desviados da entidade 
entre os anos de 2000 e 2015.

De acordo com documentos de uma 
auditoria externa revelados na quarta-
feira (26), cerca de US$ 26,9 milhões 
foram desviados para o ex-presidente da 
Conmebol Nicolás Leoz, US$ 33,3 milhões 
foram desviados para contas bancárias não 
identifi cadas, US$ 58 milhões estiveram 
envolvidos em transferências bancárias a 
favor de terceiros “sem adequado suporte 
documental” e outros US$ 10,4 milhões 
foram a pagos a terceiros “de maneira 
suspeita”.

Durante a apresentação, o advogado 

Nicolás Leoz em evento pré-Copa do 

Mundo em 2012.

Semanas com 60 horas de 
trabalho e pagamento de US$1 
por hora são as condições dos 
empregados chineses de uma 
fábrica que produz roupas 
para a marca G-III Apparel, 
grupo proprietário da marca 
da fi lha do presidente dos Es-
tados Unidos, Ivanka Trump.

De acordo com o jornal 
“Washington Post”, que cita 
um relatório da “Fair Labor 
Association”, uma organiza-
ção que promove a defesa dos 
direitos dos funcionários a 
nível internacional, as irregu-
laridades são “exorbitantes” 
e envolvem diversas horas 
extras, amplos volumes de 
tarefas e salários muito abaixo 
dos estabelecidos em outras 
regiões da China.

A polêmica revelação ofusca 
as campanhas de Ivanka para 
que os norte-americanos com-
prem apenas produtos “made 

Filha do presidente dos Estados 

Unidos, Ivanka Trump.

Estados e municípios vão 
poder contratar médicos cuba-
nos por meio de convênio 
direto com a Organização Pan-
Americana de Saúde (Opas) e, 
portanto, sem o intermédio do 
governo federal. A decisão foi 
tomada ontem (27) durante 
reunião da Comissão Interges-
tores Tripartite. O ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, disse 
que há uma demanda por parte 
de prefeituras que não estavam 
inscritas no programa Mais Mé-
dicos ou de gestores estaduais 
e municipais, que solicitaram 
à Pasta a contratação de mais 
profi ssionais.

“Estamos criando um meca-
nismo para que esses municí-
pios possam acessar diretamen-
te a Opas e fazer o convênio, 
trazendo os médicos. E também 
para que municípios que já têm 
um determinado número de 
médicos possam ampliar”, afi r-
mou. Segundo Barros, a cidade 
de São Paulo, por exemplo, já 

Ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Ibrahimovic 
negou 

renovação 
com 

Manchester 
United

O atacante sueco Zlatan 
Ibrahimovic teria desistido 
de continuar com as conver-
sas sobre a sua renovação de 
contrato com o Manchester 
United por conta da grave 
lesão que sofreu durante 
a Liga Europa, informou 
o tabloide britânico “The 
Sun”. O jogador, que tem 
um contrato de 13 milhões 
de libras esterlinas, estava 
negociando com o clube 
sobre a renovação. 

No entanto, a lesão no joe-
lho sofrida durante a partida 
contra o Anderlecht o deixará 
fora dos gramados por, ao 
menos, 10 meses. Ainda de 
acordo com a publicação, o 
jogador não considera “justo” 
renovar sem poder atuar. 
A mídia britânica já vinha 
ventilando a possibilidade 
do sueco não continuar na 
equipe, mas por vontade do 
time de Manchester - que se 
comprometeria, apenas, em 
pagar o tratamento médico.

A decisão de não renovar 
também pode ter a ver 
com o fato de que, já há 
alguns anos, o atacante é 
sondado por clubes norte-
americanos. No entanto, o 
que é certo, é que Ibra não 
pretende se aposentar aos 35 
anos. (ANSA/COM ANSA).

Entre os celulares com se-
guro, o número de apare-
lhos roubados no Brasil 

cresceu entre um ano e outro 
de 118.135 para 194.523.

O diretor executivo da 
FenSeg, Júlio Rosa, disse 
que celulares e smartphones 
são atualmente um fenômeno 
mundial e constituem um 
patrimônio de alto risco. Por 
isso, preocupa o setor como os 
roubos e furtos estão ocorren-
do, em meio a processos fortes 
de agressão de indivíduos 
nas ruas, com possibilidade 
inclusive de latrocínio. Rosa 
disse que, na medida em que 
crescer a demanda por esse 
tipo de seguro, em conse-
quência do risco elevado, a 
tendência é o preço cair. “A 
insegurança está motivando 

Celulares e smartphones são atualmente um fenômeno mundial 

e constituem um patrimônio de alto risco.
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Roubo de celulares com 
seguro aumenta mais

de 60% entre 2015 e 2016
Dados divulgados pela Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), no Rio de Janeiro, revelam que 
o roubo de celulares segurados aumentou 64,6% em todo o país entre 2015 e 2016, com maior
expansão de ocorrências na Região Nordeste (106,8%), seguida das regiões Sul, com 73,6%,
e Sudeste, com 63%

explicado em grande parte pelo 
incremento do roubo e furto de 
celulares na região. Os sinistros 
comunicados somaram 39.085, 
em 2016, contra 18.899, em 
2015.

A segunda maior expansão 
de apólices de seguro foi 
observada no Sudeste brasi-
leiro (37,8%), passando de 
1.056.044 celulares, em 2015, 
para 1.456.059, em 2016. Ao 
todo, o universo de celulares 
e smartphones segurados 
aumentou de 1.964.406 apare-
lhos, em 2015, para 2.558.713, 
no ano passado. A proteção 
contra roubo de celulares pode 
ser feita de duas maneiras: 
por garantia estendida ou por 
meio de um produto específi co 
contra roubo, que é a apólice de 
seguro (ABr).

uma maior procura por segu-
ro”, disse Rosa.

De acordo com a pesquisa 
da FenSeg, a Região Nordeste 
apresentou o maior número de 

aparelhos segurados em 2016 
(480.237), em comparação 
ao ano anterior (265.415), 
aumento de 81%. Segundo 
a federação, esse aumento é 

Empresa de Ivanka Trump é 
acusada de usar trabalho escravo

a China continua sendo a a 
principal produtora de roupas 
assinadas por Ivanka, apesar 
de sua empresa também 
trabalhar com companhias 
de Bangladesh e de diversos 
países da América do Sul.

Em outubro, quando ocor-
reu a inspeção, foi constatado 
que a G-III Apparel importou 
aos Estados Unidos 110 
toneladas de peças, entre 
camisas, saias e roupas sociais 
semelhantes as usadas pela 
fi lha de Trump. A polêmica 
surgiu enquanto Ivanka visi-
tava a Alemanha, no último 
dia 25, onde participou de 
um evento de incentivo ao 
empoderamento economico 
das mulheres, que reuniu 
a chanceler alemã, Angela 
Merkel, e a diretora do FMI, 
Christine Lagarde. Na ocasião, 
Ivanka foi vaiada pela plateia. 
(ANSA/COM ANSA).

in USA” e de emponderamento 
feminino no local de trabalho. 
No entanto, o jornal admite que 
não está claro se as mercadorias 
com a marca da “fi lha do presi-
dente” são realmente produzida 
na fábrica inspecionada, mas 

Estados e municípios poderão 
contratar médicos cubanos

conta com 100 médicos cuba-
nos contratados diretamente 
por meio de convênio com a 
Opas – além dos profi ssionais 
já alocados no município, por 
meio do Mais Médicos.

O ministro ressaltou que, ao 
usar o convênio direto com a 
Opas, a responsabilidade sobre 
a contratação e a remuneração 

dos médicos cubanos será ex-
clusiva das prefeituras e dos 
governos estaduais, cabendo à 
Pasta apenas a elaboração de um 
modelo padrão de contrato. “O 
próprio município paga a Opas, 
sem interferência do ministério. 
Nós seremos notifi cados deste 
número de médicos contrata-
dos”, acrescentou (ABr).

Conmebol revela desvios de quase US$ 130 milhões
confi ança e lavagem de dinheiro contra 
os acusados. O presidente da Fifa, Gianni 
Infantino, que estava presente no con-
gresso da entidade realizado em Santiago, 
no Chile, destacou que a demonstração 
pública dos desvios é uma “pravo de trans-
parência” das mudanças que estão sendo 
feitas no futebol mundial.

“Passamos por tempos complicados, 
muito difíceis, mas é isso. Agora devemos 
nos concentrar sobre o futuro, temos 
que mostrar transparência, que estamos 
abertos”, disse o líder da Fifa na abertura 
do Congresso. Desde que o escândalo 
estourou, muitos dos mais importantes 
dirigentes sul-americanos foram presos 
por corrupção e lavagem do dinheiro após 
ordens emitidas pelos Estados Unidos 
(ANSA/COM ANSA).

Daniel Mendonça afi rmou que os crimes 
serão investigados como apropriação 
indébita, associação criminosa, lesão de 

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CNPJ/MF nº 17.343.682/0001-38

Relatório Anual de Agente Fiduciário
Encontra-se à disposição dos Srs. Investidores o relatório anual da 1ª emissão de Debêntures da Log & 
Print Dados Variáveis S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.113.360/0001-98, em que a PENTÁGONO 
atuou como Agente Fiduciário, no exercício social findo em 31/12/2016, nos termos e forma do artigo 
68, § 1º, b da Lei nº 6.404/76 e artigo 12, XVII, XVIII e XIX da Instrução CVM 28/83. Este anúncio é 
de caráter exclusivamente informativo, não implicando em qualquer recomendação de investimento.

PENTÁGONO

Ibrahimovic machuca feio 

o joelho.

Divulgação


