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Livres do pensamento
de manada: o

boicote ao fi lme Real

Estreou na última 

quinta-feira (25), o fi lme 

‘Real: o plano por trás 

da história’, do diretor 

Rodrigo Bittencourt

Boicotado por um grupo 
de diretores de esquer-
da, durante o Festival 

de Cinema de Pernambuco, de 
forma agressiva a ponto de pro-
vocar a anulação do evento, foi 
produzido através de recursos 
captados na iniciativa privada 
e por crowfunding. A narrativa 
é baseada no livro 3000 dias no 
bunker (Editora Record), do 
jornalista e escritor Guilherme 
Fiúza.

Usando a argumentação dis-
torcida dos que não admitem 
o contraditório, o grupo, que 
diz defender a democracia, 
mas pratica uma forma de 
pensamento que precisa ser 
combatida e denunciada por 
feri-la, ao se recusar a acolher 
uma obra que retrata a criação 
do Plano Real, talvez a parte 
mais brilhante da História 
Econômica do Brasil recente, 
fere também a liberdade de 
expressão e criação.

A censura pegou tão mal 
que o cineasta Cacá Diegues, 
homem de esquerda, declarou: 
“O que esses rapazes e moças 
fi zeram é uma vergonha para 
quem deseja se manifestar 
através da cultura, um terri-
tório humano que só existe, 
em toda a sua dimensão, se for 
exercido em liberdade. Uma 
liberdade que é a única fonte 
possível de qualquer manifes-
tação do pensamento”.

O país vive há tempo demais 
sob o domínio do pensamento 
único e isso precisa parar. Anos 
de investimento zero em edu-
cação, aliados a um massacre 
constante a toda expressão 
que não fosse de extrema 
esquerda, fi zeram com que 
perdêssemos a capacidade 
de questionar, ir a fundo. A 
tendência é aceitar o que nos 
oferecem como se verdade 
fosse. Tempos de banalização 
do mal, de fake-news, da tão 

proclamada pós-verdade.
Tentar apagar no grito o 

Plano Real, que possibilitou a 
estabilidade econômica vivida 
durante os anos de governo 
FHC, que as administrações 
petistas – Lula e Dilma à frente 
-, se empenharam tão aplicada-
mente em desmontar, é levar 
a pós-verdade a extremos 
absolutos. Não permitiremos. 

Assim como não permitire-
mos qualquer solução para o 
grave momento que o Brasil 
atravessa que não esteja estri-
tamente dentro da legalidade 
constitucional. 

Os que ontem gritavam 
contra o fi lme sobre o Plano 
Real em nome da democracia, 
são os mesmos que falam em 
eleições diretas já, também 
como meio de preservação do 
sistema democrático, empu-
nhando bandeiras pela volta de 
Lula, ou pela manutenção do 
imposto sindical obrigatório. 
Esse argumento é falso e só 
pode prosperar em um movi-
mento de manada, típico  em 
populações dominadas pelo 
pensamento único, condição 
que, felizmente, mostramos 
estar superando rapidamente 
nos últimos tempos. 

Não há Democracia – assim, 
com “D” maiúsculo – fora da 
Constituição Federal, lei maior 
do país. Qualquer tentativa 
de mudar seus artigos em 
momento de crise é atentar 
contra a CF e contra o regime 
democrático, não preservá-lo. 
Não passarão, muito menos 
usando violência. O resgate 
histórico do Plano Real, que é 
apresentado às novas gerações 
de brasileiros, simboliza para 
nós, do PSDB, também a reafi r-
mação de nossos valores para 
que nesta, que é a maior crise 
política que já vivemos, fi que 
bem claro nosso compromisso 
com aquilo que nos é mais caro; 
a responsabilidade perante o 
Brasil.

(*) - É professora universitária, econo-
mista, comunicadora, consultora, 

deputada federal pelo PSDB em seu 
quarto mandato. Como política já 
ocupou os cargos de Ministra do 

Planejamento e Governadora do RS. 

Yeda Crusius (*)

A - Expresso Turístico 
A cidade de Mogi das Cruzes tem diversos atrativos. Para os que gos-
tam de pedalar as trilhas de mountain bike da região são uma opção de 
diversão. Para aqueles que preferem passeios mais tranquilos, a dica 
é conhecer o Orquidário Oriental. Não sabe como chegar lá? Calma, a 
CPTM te leva no Expresso Turístico. Neste sábado (10), o trem partirá 
da Estação da Luz às 8h30 com destino a cidade de Mogi das Cruzes. O 
Expresso Turístico resgata o glamour das viagens férreas, percorrendo 
um trajeto de 50 km. O percurso dura cerca de uma hora e meia, a 
bordo de uma locomotiva a diesel da CPTM, modelo Alco RS-3 de 1952, 
que conduz dois carros de passageiros, de aço inoxidável, fabricados 
no Brasil pela Budd – Mafersa nos anos 60. Mais informações no site: 
(http://cptm.sp.gov.br/sua-viagem/ExpressoTuristico/Pages/Vagas-e-
-Calendario.aspx).

B - Pessoas com Defi ciência 
A fi m de fomentar a inclusão social e o desenvolvimento em gestão de 
pessoas, a Danone está com inscrições abertas para o processo seletivo 
para Pessoas com Defi ciência (PcDs). A iniciativa reforça o apoio da 
empresa na equidade de necessidades especiais e sua preocupação no 
desenvolvimento social. Há vagas em diversas áreas como administra-
tiva, fi nanceira, recursos humanos, vendas, marketing e TI. As posições 
estão disponíveis na fábrica da Danone localizada na cidade de Poços 
de Caldas. Para se candidatar é necessário ensino médio completo ou 
superior completo e/ou cursando. Os candidatos podem enviar seus 
currículos pelo e-mail (recrutamento.selecao@danone.com).

C - Férias & Soccer 
O Acampamento de Férias Peraltas fechou uma parceria com o Orlando 
City Soccer School, rede de escolas da equipe de Orlando, na Flórida, 
que representa a paixão brasileira na liga de futebol que mais cresce no 
mundo: a Major League Soccer. O objetivo é oferecer às crianças e jovens 
uma oportunidade, inédita no país, de participar de uma temporada de 
férias especial para os amantes de futebol. Com total imersão no espor-
te, o 1º Orlando City Soccer Camp de Férias será realizado entre 10 e 
15 de julho. A programação foi cuidadosamente elaborada para a faixa 
etária de 6 a 15 anos. Haverá treinamentos diários de futebol, palestras 
e integração com técnicos e jogadores profi ssionais cujos talentos já 
alcançaram o mundo todo. Mais informações (www.peraltas.com.br) 
ou (11) 3035-1900. 

D - Coletor de Eletrônicos
Na semana do meio ambiente, a Green Eletron, Gestora para Logística 
Reversa de Eletroeletrônicos, criada pela Abinee, inicia uma campanha 
para descarte de produtos eletrônicos usados, como celulares, notebooks, 
tablets e outros equipamentos. A iniciativa conta com um coletor - ponto 
de descarte - na frente do prédio da Fiesp, na Av. Paulista, com fácil 
acesso e visualização. A campanha faz parte de um projeto piloto que se 
estenderá pelos próximos meses. Além desta parceria com a Fiesp, estão 
previstas ações com SESC/SP, Shopping Eldorado e Correios. Ao todo, 
serão 16 (dezesseis) pontos fi xos, além de campanhas em parcerias com 
eventos ligados ao tema. Traga seu lixo eletrônico e contribua com o meio 
ambiente! Para mais detalhes: (www.greeneletron.org.br/descartegreen). 

E - Pós-MBA para Executivas
A Saint Paul Escola de Negócios abriu inscrições para a segunda turma 
do pós-MBA Advanced Boardroom Program for Women (ABP-W).  O 
curso terá duas turmas, carga horária de 276 horas em um ano e uma 
novidade: Christiane Aché é a nova Program Director do ABP-W. Reco-
nhecida no mercado como executiva fi nanceira e também conselheira 
de grandes corporações, Christiane foi eleita uma das mulheres mais 
infl uentes pela Revista Forbes, em 2016. Sua ida à Saint Paul reforça 
o comprometimento e a qualidade com a excelência do programa. A 
instituição também fi rmou uma nova parceria com a Harvard Business 
School, dando total enfoque em Estratégia Disruptiva. Além disso, esten-
deu sua relação com a European School of Management and Technology 
no pós-MBA. Interessadas devem enviar o currículo para análise. Mais 
informações: (http://www.saintpaul.com.br/default.aspx).

F - Beleza do Bem 
Nos próximos dias 25 e 26, acontece no Anhembi o ‘10° Beleza do Bem’, or-
ganizado pela Perfumaria Sumirê, rede com mais de  80 lojas em São Paulo e 
Minas Gerais. Na programação constam shows e workshops com os melhores 
profi ssionais do país, entre cabelereiros e maquiadores, além de exposição ao 
público de lançamentos e tendências da indústria. A expectativa de público 
total é de 25 mil pessoas. Parte da arrecadação será revertida para o GRAACC. 
Até o momento, o o evento conta com 70 expositores confi rmados, totalizando 
mais de 300 marcas, entre elas, Revlon, Niely, Dailus, koloss, Vult, Catherine 
Hill, Loreal, MayBelline, P&G, Taiff, Amend, Max Love, Nazca, AcquaFlora, 
entre outras. Saiba mais em (www.belezadobem.com).

G - Feira de Ciências
A 5ª edição da Feira de Ciências das Escolas Estaduais tem novidades. A 
Secretaria da Educação dividiu a competição em duas categorias: Junior 
(6º ao 9º ano) e Master (1ª a 2ª série). Essa é a primeira vez que alunos 
do 6º ano vão participar. A proposta é incentivar a pesquisa e elaboração 
de projetos em ciências da natureza, tecnologia, empreendedorismo e 
extensão social de acordo com etapa/série e nível de aprendizagem. 
As inscrições estão abertas. Serão aceitos registros individuais ou em 
duplas. Os candidatos devem ter, no máximo, 18 anos completos em 
2018 e todos orientados por um professor da unidade. O regulamento 
está no Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.br/feiradeciencias).

H - Crise na Ucrânia 
A Faculdade de Direito da USP promove, nesta quinta-feira (8), a  partir 
das 9h00, a palestra “Crise na Ucrânia e o Direito Internacional”. O evento 
contará com a participação do embaixador extraordinário da Ucrânia no 
Brasil, Rostyslav Tronenko, e do cônsul honorário da Ucrânia em São Paulo, 
Jorge Rybka. O país do leste europeu completou 25 anos do processo de 
democratização, iniciado em 1991. Porém, continua enfrentando uma longa 
crise. A Rússia buscar manter o país sob a sua zona de infl uência. Partici-
pação do diretor da Faculdade da Arcadas, José Rogério Cruz e Tucci, do 
professor titular Paulo Borba Casella, chefe do Departamento de Direito 
Internacional. Mais informações podem ser obtidas pelo tel. 3111-4014. 

I - Choque de Gestão
Choque de gestão é um programa da Blue Numbers, consultoria empresarial 
para pequenas e médias empresas que irá prestar gratuitamente 40 horas de 
consultoria para até duas pequenas ou médias empresas. A empresa já realizou 
mais de 650 projetos em pouco mais de dez anos de história. As empresas da 
capital paulista devem se inscrever no site: (www.bluenumbers.com.br/14-
-anos/choque-de-gestao) até o próximo dia 30. Entre os dias 1 e 15 de julho, 
a Blue Numbers fará a pré-seleção, entrando em contato com as empresas 
para a coleta de briefi ng e necessidades, como condições estruturais para 
receber os consultores nos encontros presenciais, fornecendo: sala de reunião, 
telefone, internet e estacionamento. No dia 16 de julho será divulgado o nome 
das duas empresas escolhidas para participarem do projeto.?

J - Neurociência do Bem-estar
O curso de especialização em “Reabilitação Neuropsicológica - Tópicos 
Básicos para atendimento da Criança e do Idoso”, oferecido pela UFSCar, 
está com inscrições abertas. Dentro da área da neurociência do bem-estar, 
são abordadas doenças neurológicas da infância e do envelhecimento, além 
de temas como cérebro, desenvolvimento, qualidade de vida, memória, 
linguagem e percepção. A pós-graduação trata dos principais conceitos 
relacionados ao tratamento de problemas entre o cérebro e o comporta-
mento humano. O curso tem a duração de quatro semestres, num total de 
360 horas/aula; os encontros ocorrerão em um fi nal de semana por mês, 
aos sábados e domingos. Interessados devem se inscrever por meio do site 
(www.dpsi.ufscar.br). Mais informações tel. (16) 3351-8455.

A - Expresso Turístico 
A cidade de Mogi das Cruzes tem diversos atrativos. Para os que gos-
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25ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

INVESTINDO EM DESENVOLVIMENTO
Com o objetivo de disseminar conhecimento, a cada 

Contabilidade do Estado de São Paulo (Convecon). Neste ano, 
o evento acontecerá entre os dias 9 e 11 de outubro de 2017, no 
Centro de Eventos Pro Magno, na capital paulista.

A Comissão Organizadora do evento, presidida pelo 
presidente do CRCSP, Gildo Freire de Araújo, está empenhada 
na elaboração de uma rica grade de palestras. A escolha dos 
temas leva em consideração a atualidade e pertinência do 
assunto. Do mesmo modo, os palestrantes são escolhidos por 
sua competência e domínio dos tópicos a serem abordados.

no site do evento – www.convecon.com.br.

pelo processo de credenciamento e será pontuada. O número 
de pontos será divulgado no site do evento.

No site da Convenção estão disponibilizadas ainda todas 
as informações e novidades sobre a Convecon, incluindo 
sugestões de hospedagem e os contatos da agência de turismo 

As inscrições seguem abertas e também são feitas por 
meio do www.convecon.com.br. Os valores são diferenciados 

há lotes promocionais com valores diferenciados”, 
contou o presidente do CRCSP, Gildo Freire de 

investimento em conhecimento”, completou Gildo.

Termina no dia 30 deste mês 
o prazo para o saque do abono 
salarial ano-base 2015. Segundo 
o Ministério do Trabalho, até 
ontem (5) mais de 1,8 milhão 
de trabalhadores ainda não re-
tiraram o benefício. O número 
representa 7,58% dos 24,2 
milhões de pessoas com direito 
ao saque e equivale a R$ 1,2 
bilhão que não foram retirados. 
No total, já foram liberados 
R$ 15,7 bilhões. “Quem tem 
direito ao saque tem que fi car 
atento para não perder o prazo, 
porque os recursos não fi cam 
acumulados de um ano para 
o outro”, disse o ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira. Os 
trabalhadores podem consultar 
o site do ministério para saber 
se têm recursos disponíveis.

Para isso, o trabalhador, mu-
nido do número do CPF e do PIS 
e da data de nascimento, pode 
acessar a opção Abono Salarial e 
na sequência clicar em Consulta 
Abono Salarial. O abono está 
sendo pago a quem trabalhou 
com carteira assinada por pelo 
menos 30 dias em 2015 e teve 
remuneração média de até dois 

salários mínimos. Poderá retirar 
o dinheiro quem está inscrito no 
PIS/Pasep há pelo menos cinco 
anos e a empresa ter informado 
os dados do trabalhador corre-
tamente na Relação Anual de 
Informação Social (RAIS).

O benefício está disponível 
nas agências da Caixa e do 
Banco do Brasil. A Caixa paga 
os trabalhadores da iniciativa 
privada, vinculados ao PIS. 
Quem tem o Cartão do Cidadão 
e registrou senha pode retirar o 
benefício em caixas eletrônicos 
e casas lotéricas. Quem ainda 
não tem o cartão deve se dirigir 
a uma agência da Caixa. O Ban-
co do Brasil paga os servidores 
públicos, vinculados ao Pasep.

“Se o trabalhador atende aos 
critérios, mas seu nome não 
consta entre os que podem 
fazer o saque, deve verifi car se 
o crédito foi feito diretamente 
na conta. Se ainda tiver dúvidas, 
poderá ligar para o número 
158, ou se dirigir aos postos 
da Superintendência Regional 
do Trabalho, além das agências 
da Caixa e do Banco do Brasil”, 
alerta o ministério (ABr).

Mercado espera crescimento de 0,5% para a economia este ano e 

infl ação em 3,90%.

Na semana passada, a estimativa das instituições fi nanceiras 
para o crescimento do PIB tinha caído para 0,49%, sob 
efeito da crise política. Essa projeção é do boletim Focus, 

uma publicação elaborada pelo Banco Central (BC) e divulgada 
em Brasília às segundas-feiras. A projeção para a expansão do 
PIB em 2018 caiu de 2,48% para 2,40%.

A estimativa para a infl ação, medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), passou de 3,95% para 
3,90%. Para 2018, a estimativa permaneceu em 4,40%. Para as 
instituições fi nanceiras, a taxa Selic encerrará 2017 e 2018 em 
8,5% ao ano. Atualmente, ela está em 10,25% ao ano. A Selic é um 
dos instrumentos usados para infl uenciar a atividade econômica 
e, consequentemente, a infl ação.

Quando o Copom aumenta a Selic, a meta é conter a demanda 
aquecida, e isso gera refl exos nos preços, porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Já quando o 
Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito fi que 
mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo 
o controle sobre a infl ação (ABr).
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Mercado fi nanceiro prevê que 
economia crescerá 0,5% em 2017
O mercado fi nanceiro voltou a prever crescimento econômico de 0,5% em 2017, após a divulgação, na 
última sexta-feira (2), de que o Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todas as riquezas produzidas 
pelo país, avançou 1% no primeiro trimestre deste ano

Mais de 1,8 milhão de 
trabalhadores ainda não 
sacaram abono salarial

2ª VC – Reg. Nossa Sra. do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003693-
61.2013.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do 
Ó Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) OTOFRAN EMPREITEIRA LTDA - ME, Rua Liberato Luis Tavares, 50, Parque Panamericano - CEP 
02992- 060, São Paulo-SP, CNPJ 12.754.002/0001-55, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de SERVLOT - SERVIÇOS E SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA, alegando em 
síntese: objetivando a cobrança de R$ 6.207,68 (Fev/2013), oriundos do ressarcimento dos valores 
relativos aos créditos de bilhete único e crédito de celulares conforme Contrato de Prestação de Serviços 
e Comodato de Equipamentos Eletrônicos, firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de dezembro de 2016.  


