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“Quando chegar a 
hora de os humildes 
herdarem o Reino do 
Céu, o imposto de 
renda vai fi car com 
mais da metade”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro 

BOLSAS
O Ibovespa: +0,18% Pontos: 
66.897,98 Máxima de +0,49% 
: 67.104 pontos Mínima de 
-0,38% : 66.525 pontos Volu-
me: 6,46 bilhões Variação em 
2017: 11,08% Variação no mês: 
1,48% Dow Jones: +0,3% Pontos: 
22.092,81 Nasdaq: +0,16% Pon-
tos: 6.350,55 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1270 Venda: R$ 3,1275 
Variação: +0,46% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,20 Venda: R$ 3,30 
Variação: +0,51% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1218 Venda: R$ 
3,1224 Variação: +0,1% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1200 
Venda: R$ 3,2670 Variação: 
+0,43% - Dólar Futuro (setem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,11% ao 
ano. - Capital de giro, 13,37% ao ano. 
- Hot money, 1,43% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.264,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,77% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,300 
Variação: -1,34%.

bro) Cotação: R$ 3,1425 Variação: 
+0,4% - Euro (17h26) Compra: 
US$ 1,1778  Venda: US$ 1,1778  
Variação: -0,78% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6820 Venda: R$ 
3,6840 Variação: -0,32% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6430 Ven-
da: R$ 3,8270 Variação: -0,34%.

+0,4% Pontos: 67.080 Máxima 
(pontos): 67.295 Mínima (pon-
tos): 66.660. Global 40 Cotação: 
947,332 centavos de dólar Va-
riação: -0,1%.

As vendas de veículos 
subiram 1,9% em julho 
em comparação com as 

do mesmo período do ano pas-
sado. No mês passado, foram 
vendidas 184.800 unidades 
contra as 181.400 de julho de 
2016. Na comparação com ju-
nho, houve queda de 5,2%, com 
a venda de 195 mil unidades. 
No acumulado do ano, foram li-
cenciadas 1.204.260 unidades, 
o que representa alta de 3,4% 
ante as 1.164.940 do mesmo pe-
ríodo do ano passado. Os dados 
foram divulgados na sexta-feira 
(4) pela Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea).

     

Anfavea: vendas de 
veículos aumentaram 
1,9% em julho

“As vendas do acumulado 
do ano, com leve crescimento, 
mostram estabilização, mais 
ou menos em linha com o que 
havíamos previsto nesses últi-
mos meses”, disse o presidente 
da Anfavea, Antonio Carlos 
Botelho Megale. A produção 
cresceu 17,7% no último mês, 
com 224.763 novas unidades 
ante as 190.612 de julho do ano 
passado. Em relação a junho 
houve aumento de 5,9%. No 
acumulado de janeiro a julho, 
foram produzidas 1.488.041 
unidades, 22,4% a mais do do 
que no mesmo período de 2016.  

“Quando temos uma exporta-
ção adequada, nossa produção é 

reforçada. Essa produção tem 
ajudado a reduzir a capacidade 
ociosa das montadoras. Esse 
resultado de julho é signifi ca-
tivo porque em junho tivemos 
algumas paralisações técnicas 
em algumas fábricas. Por isso, 
o crescimento é pequeno, mas 
mostra estabilização”, disse 
Megale. Quanto às exportações, 
o mês de  julho registrou queda 
de 2,4%, ao passar de 67.360 
unidades para 65.722. Entre-
tanto, na comparação com julho 
do ano passado, as vendas para 
comércio externo registraram 
aumento de 42,5% e no acumu-
lado do ano, 55,3%, ao passar de 
283.054 unidades para 439.586.

Segundo a Anfavea, no acumulado do ano, vendas aumentaram  3,4%.

“As exportações continuam 
com boa tendência. Os núme-
ros mais baixos no mês não são 
signifi cantes, e o importante é a 
consistência que têm mostrado 
no acumulado do ano. Isso mos-

tra que cada vez mais o nosso 
produto está tendo melhor 
aceitação principalmente nos 
vizinhos da América Latina e 
que os esforços em colocar 
produtos no mercado têm dado 

bons resultados. Tivemos re-
corde histórico no acumulado 
e estamos caminhando talvez 
para ter melhor resultado de 
exportações”, afi rmou Megale 
(ABr).

O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, disse que novas 
operações das Forças Armadas 
devem ocorrer em breve no Rio 
de Janeiro, com o gerenciamento 
dos órgãos de inteligência, como 
continuidade das ações inte-
gradas de segurança no estado. 
“Muito em breve vocês verão 
uma sequência de operações que 
efetivamente deverão ocorrer”, 
disse o ministro, que comentou 
casos recentes de violência ur-
bana na cidade e voltou a afi rmar 
que as Forças Armadas atuarão 
em apoio às polícias. 

Na manhã de sexta-feira (4), 
policiais militares que tentavam 
recuperar a carga roubada de 
um caminhão dos Correios 
trocaram tiros com criminosos 
em uma favela no bairro de 
Engenho Novo. O policiamento 
foi reforçado na área.

“Nós não fazemos mágica. O 
Rio de Janeiro não chegou onde 
chegou nos últimos meses, nos 
últimos tempos, chegou em 
décadas. E exigir ou pensar 
que uma intervenção pela 
presença física das Forças Ar-
madas vai eliminar problemas 
como esse, não, de jeito algum. 
Nunca prometemos isso. Seria 
mentiroso, seria uma farsa se 
disséssemos que iríamos mu-
dar do dia para a noite”, disse 
o ministro, que afi rmou que 
integrantes da Força Nacional 
e da Polícia Rodoviária Federal 

Ministro da Defesa,

Raul Jungmann.

Aumento no preço do gás
A Petrobras reajustou em 6,9%, 

em média, os preços do gás liquefeito 
de petróleo para uso residencial, 
envasado pelas distribuidoras em 
botijões de até 13 quilos. O reajuste 
do gás de cozinha entrou em vigor à 
0h de sábado (5) e, de acordo com a 
estatal, acompanha a política de pre-
ços deste ano. O ajuste anunciado foi 
aplicado sobre os preços praticados 
sem incidência de tributos.
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Arquivo/ABr

Brasília - O governo exonerou 
aliados de deputados dissiden-
tes da base aliada que ocupavam 
cargos na administração federal. 
As demissões até agora envol-
vem apadrinhados de parlamen-
tares do PSDB e do Centrão, 
grupo integrado por PP, PSD, 
PR e PTB, e fazem parte da 
retaliação do Palácio do Planalto 
aos que declararam voto a favor 
do prosseguimento da denúncia 
por corrupção passiva contra o 
presidente Michel Temer.

As exonerações começaram 
no mesmo dia da votação da 
denúncia contra Temer no 
plenário da Câmara, na última 
quarta-feira (2). Naquele dia, o 
governo exonerou Thiago Ma-
ranhão Pereira Diniz Serrano 
do cargo de superintendente 
regional do Ibama da Paraíba. 
Para o lugar dele, nomeou 
Bartolomeu Franciscano do 
Amaral Filho. Maranhão tinha 
sido indicado para o cargo 
pelo deputado Pedro Cunha 
Lima (PSDB-PB), um dos 21 
deputados do PSDB que vota-
ram a favor da continuidade da 
denúncia contra Temer.

Na sexta-feira (4), o DOU 
publicou a exoneração do enge-
nheiro Vissilar Pretto do cargo 
de superintendente regional 
do Dnit de Santa Catarina. A 
demissão foi uma retaliação 

Governo exonerou aliados de 

deputados dissidentes.
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Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na sessão plenária que 

rejeitou a denúncia contra Michel Temer.

Brasília - O presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, comunicou 
na sexta-feira (4), ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) sobre 
a decisão dos deputados de 
rejeitar o seguimento da de-
núncia apresentada contra o 
presidente Michel Temer. Em 
ofício enviado à presidente do 
STF, ministra Cármen Lúcia, 
Maia afi rma que a Casa “re-
solveu indeferir o pedido de 
autorização para instauração 
de processo” contra Temer 
formulado pela Procuradoria-
-Geral da República.

Além de enviar novamente os 
autos do processo ao Supremo, 
Maia também encaminhou 
documentos referentes à tra-
mitação do pedido de abertura 
da ação penal na Câmara, como 
as notas taquigráfi cas da sessão 
de votação em plenário realiza-
da na última quarta-feira (2). 
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O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) deter-
minou, por meio de portaria, 
o reconhecimento automático 
da aposentadoria por idade a 
partir da verifi cação das infor-
mações constantes nos siste-
mas da autarquia e nas bases 
de dados do governo federal. 
A medida, em vigor desde o 
fi m de julho, estabelece que 
o segurado não precisa mais 
comparecer a um posto de 
atendimento para solicitar esse 
tipo de aposentadoria.

O INSS vai fazer uma pesqui-
sa mensal para identifi car os 
segurados que já têm o direito 
disponível e enviará comu-
nicado sobre a concessão do 
benefício. O segurado também 
poderá requerer a concessão 
do benefício por meio do canal 
135. Para a realização do pedido 
será solicitada a confi rmação 
dos dados pessoais, como 
ocorre no sistema tradicional.

De acordo com a portaria, 
o INSS enviará comunicado 
indicando as informações sobre 
os dados da concessão e paga-
mento do benefício ao cidadão 
assim que houver o reconheci-
mento do direito. Atualmente, 
a aposentadoria por idade é 
um benefício ao trabalhador 
que comprovar o mínimo de 
180 meses de trabalho, além 
da idade mínima de 65 anos, se 
homem, ou 60 anos, se mulher. 
Para o chamado “segurado 

O trabalhador deve estar 

exercendo a atividade no 

momento da solicitação

do benefício.
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São Paulo - A Polícia pren-
deu na sexta-feira (4), o ex-
-chefe da Casa Civil de Mato 
Grosso, Paulo Taques, primo 
do governador Pedro Taques 
(PSDB), por suspeita de en-
volvimento com o esquema 
“barriga de aluguel”, a máquina 
de grampos ilegais instalada 
no Estado por um núcleo de 
policiais militares. A prisão 
de Taques foi decretada pelo 
desembargador Orlando Perri, 
do TJ-MT.

Perri é o relator da inves-
tigação no TJ. Os grampos 
pegaram mais de cem pessoas, 
entre políticos da oposição, 
advogados e até jornalistas. 
“Barriga de Aluguel” revela 
que números de telefones 
eram incluídos ilegalmente 
em inquérito sobre tráfi co de 

Rodrigo Maia comunica STF sobre decisão 
de rejeitar denúncia contra Temer

provável é que a tramitação da 
denúncia fi que suspensa até o 
fi m do ano que vem, quando o 
presidente deixará o mandato e 
pode voltar a ser investigado na 
primeira instância da Justiça.

Após uma intensa articulação 
do governo, que incluiu a dis-
tribuição de cargos, emendas 
e recursos aos parlamentares, 
o presidente conseguiu barrar 
o seguimento da denúncia por 
263 votos a 227 na Câmara. 
Segundo a Constituição, a auto-
rização para o STF processar o 
presidente da República cabe à 
Câmara. Se os deputados tives-
sem aceitado dar continuidade 
à denúncia, os ministros do STF 
teriam de decidir se abririam 
ou não uma ação penal contra 
Temer. Caso a denúncia fosse 
aceita pela Corte, Temer seria 
afastado do cargo por até 180 
dias (AE).

Agora, Cármen tem de enviar 
o processo ao ministro Edson 
Fachin, relator da Lava Jato no 
Supremo. O ministro deve abrir 
prazo para vista à PGR e, depois 
de ouvir o órgão, vai decidir se 

desmembra ou não o inquéri-
to para que o ex-assessor de 
Temer Rodrigo Rocha Loures 
seja processado na primeira 
instância.

Quanto a Temer, o mais 

Aposentadoria por 
idade será reconhecida 

automaticamente pelo INSS

especial”, a idade mínima é 
reduzida em cinco anos.

No grupo de segurados es-
peciais estão profi ssões como 
agricultor familiar, pescador 
artesanal, além de indígenas. 
Para receber o benefício nessa 
condição, o trabalhador deve 
estar exercendo a atividade 
no momento da solicitação do 
benefício. Caso não comprove 
o tempo mínimo de trabalho 
necessário ao segurado especial, 
o trabalhador poderá pedir o 
benefício com a mesma idade 
do trabalhador urbano, soman-
do o tempo de trabalho como 
segurado especial ao tempo de 
trabalho urbano (ABr).

Novas operações militares 
ocorrerão em breve no Rio

foram deslocados para reforçar 
o patrulhamento de áreas do 
Arco Metropolitano, na Baixada 
Fluminense, onde há registros 
de roubos de carga.

Jungmann destacou que o 
apoio da sociedade é funda-
mental para que a operação 
tenha sucesso e afi rmou que 
as ações vão continuar. “É a 
continuidade desse esforço, 
com o apoio da sociedade, que 
é decisivo, que vai fazer com 
que mude essa situação do Rio 
de Janeiro, que levou décadas 
para chegar onde está”, disse. 
“Colocar de um lado a opera-
ção que foi feita e de outro a 
ocorrência de um ilícito e dizer 
que nada está funcionando, 
que nada mudou, não é justo 
e tampouco é razoável” (ABr).

Governo exonera aliados 
de deputados dissidentes 

da base aliada

ao deputado Jorginho Mello 
(PR-SC), um dos nove depu-
tados do PR que votaram pela 
abertura de investigação contra 
Temer. Parlamentares que se 
mantiveram fi éis ao presidente 
cobram punição a deputados 
da base aliada que votaram 
contra Temer. 

Integrantes do Centrão amea-
çam, inclusive, votar contra a 
reforma da Previdência, caso 
não haja retaliação. O argu-
mento é de que, se o governo 
não fi zer isso, deputados leais 
a Temer na votação da denún-
cia se sentirão desobrigados a 
votar a favor da mudança nas 
regras previdenciárias (AE). 

Polícia prende ex-chefe da Casa 
Civil do governo de Mato Grosso

entorpecentes. A ordem de 
prisão de Paulo Taques foi mo-
tivada também pela suspeita 
de que o ex-chefe da Casa Civil 
mandou grampear até sua ex-
-amante, a publicitária Tatiana 
Sangalli, e sua ex-assessora 
Carolina Mariane. 

A investigação diz que Ta-
tiana é conhecida por “Dama 
Lora” e Carolina é a “Amigui-
nha”. Taques, que é advogado 
e deixou a Casa Civil em maio, 
também está sob suspeita de 
tentar destruir provas e docu-
mentos da investigação sobre 
a “barriga de aluguel”. O primo 
do governador vai fi car detido 
no Centro de Custódia da Ca-
pital. A prisão de Taques foi 
pedida pelo delegado Juliano 
Silva de Carvalho, que investi-
ga “Barriga de Aluguel” (AE).
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Mario Enzio (*)

Erros e 
Consequências 

Já se deu conta de como 

cometemos erros sem 

perceber?  

Considero que existem 
vários dois tipos de 
erros: os que dão tra-

balho para explicar e o que 
nem são notados. Os desse 
último grupo são daqueles 
tipos de erros que podemos 
passar por cima. O típico: - 
Opa! Ninguém viu! Outros 
são aqueles erros que fi cam 
marcados por algum tempo. 
São os erros cometidos que 
podem lhe perseguir por 
um bom tempo. Descrevo 
algumas gafes.

Cena um: o sujeito estava 
indo para a casa da sogra e 
errou o endereço. Se estiver 
sozinho, menos mal. Ôpa! 
Ninguém viu. Dá para conser-
tar, erra-se mais ou duas ruas 
e chega-se ao local. Já se es-
tiver com a fi lha, sua esposa, 
no carro, eu gostaria de saber 
quais foram os comentários, 
observações, advertências 
ou xingamentos.

Cena dois: o sujeito tomou 
todas com alguns conheci-
dos, nem são lá muito amigos. 
E esqueceu-se que havia 
prometido levar as compras 
para casa. Por conta dos 
excessos tem uma perda de 
memória temporária, e sai 
andando a esmo. Vaga por 
horas, sem conhecer onde 
está. Esse é outro caso que 
gostaria de conhecer os des-
dobramentos.

Cena três: sujeito está na 
empresa, com uma série de 
assuntos pendentes, mesa 
repleta de pastas e papéis 
espalhados. O chefe lhe pede 
um favor, que ligue para 
uma fl oricultura e peça para 
enviar fl ores a uma determi-
nada pessoa, com um bilhete 
especial. Passa-lhe o ende-
reço. Ah! O chefe é casado 
e a pessoa que irá receber 

as fl ores tem um assunto a 
resolver com o mandante. 

A tarde está terminando, 
pressão total no trabalho. Ain-
da dá tempo de ligar para a loja 
de fl ores, faz a encomenda e 
dita os dizeres o bilhete. Passa 
o endereço da entrega. Preci-
so continuar escrevendo o que 
ocorreu? Que o endereço foi o 
da esposa com o bilhete para 
a amante! 

A lista de erros comuns 
pode ser extensa. Por juízo 
falso: olhar para alguém e 
dizer um nome diferente. Por 
incorreção ou inexatidão, 
como uma errata que é uma 
lista de erros que se colocam 
no início de uma obra ou de 
um texto. Ou por um desvio 
de caminho, como de um in-
cidente recente, de um casal 
que entrou numa rua errada 
numa favela e seu carro foi 
metralhado. Erro fatal. 

Dizem que errar é huma-
no, mas animais irracionais 
comentem erros? Não tenho 
conhecimento científi co que 
outros seres tenham sido 
avaliados por terem cometi-
do erros. Cometemos erros a 
todo instante, por estarmos 
distraídos ou estressados. 
Assim, falhar é coisa de 
desatento.  E, quando esta-
mos falando em convivência 
social, casos se multiplicam.

Fique atento para avaliar 
o que está fazendo hoje que 
poderá ser desastroso no 
amanhã. Há muitas ações 
que fazemos, pensadas ou 
não, que irão resultar em al-
gum ato bom ou pior. Muitas 
vezes, como uma votação no 
plenário da Câmara que pare-
ce ser vitoriosa no presente 
poderá ser um fracasso no 
futuro, pelas consequências 
que serão produzidas.  

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

em Direito e Ciências Sociais.
E-mail: (enzio@uol.com.br).
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Marido de rainha 
causa polêmica ao 
pedir um túmulo 
separado

O marido da rainha Margrethe 
II da Dinamarca, o príncipe Hen-
rik, de origem francesa, causou 
polêmica após dizer que não quer 
ser enterrado ao lado da esposa, 
informou o palácio real. A iniciativa 
é considerada um ato de protesto, 
porque Henrik é frustrado por 
achar que sempre foi tratado com 
desprezo pela soberana, que garan-
te estar “de acordo” com a decisão.

Com 83 anos de idade, o francês 
se casou com Margrethe em 1967, 
e mais tarde recebeu o título de 
príncipe consorte. Mas o que ele 
realmente queria era ser rei. “Não 
é segredo que há muitos anos o 
príncipe está descontente com 
seu papel e o título que recebeu 
da monarquia dinamarquesa”, afi r-
mou a diretora de comunicações do 
palácio, Lene Balleby, ao tablóide 
BT. “Esse descontentamento cres-
ceu mais e mais nos últimos anos.

Para o príncipe, a decisão de não 
ser enterrado ao lado da rainha é 
a consequência natural de não ter 
sido tratado igualmente por sua 
mulher”, acrescentou Balleby. 
Apesar de quebrar a tradição real 
ao não ser enterrado junto com sua 
mulher na catedral de Roskilde, o 
príncipe tem a intenção de ser se-
pultado na Dinamarca. Aos 77 anos, 
a rainha Margrethe II serve como 
chefe de Estado da Dinamarca e 
é responsável por assinar todas as 
leis aprovadas pelo Parlamento. No 
entanto, os poderes legislativos do 
país sempre foram de responsabi-
lidade dos governos eleitos desde 
1849 (ANSA).

Pelé parabenizou Neymar e desejou sorte no novo desafi o do 

craque.

O lendário jogador brasileiro 
Pelé parabenizou Neymar e 
desejou sorte no novo desafi o 
do craque, que assinou contra-
to com o Paris Saint-Germain 
(PSG) para defender o clube 
francês durante as próximas 
cinco temporadas.

“Parabéns ao Neymar, boa sorte 
em seu novo desafi o. Paris é uma 
cidade linda, uma das minhas 
favoritas no mundo”, escreveu o 
ex-jogador da seleção brasileira 
em sua conta no Twitter.

A mensagem é acompanhada 
de uma foto de Pelé em preto e 
branco, na qual levanta o troféu 
da Copa do Mundo diante de um 
dos monumentos mais famosos 
do mundo, a Torre Eiffel. Outros 
craques também comentaram 
a ida de Neymar para o PSG. 
Em nota ofi cial em seu site, 
Raí, que já defendeu a camisa 
do PSG entre 1993 e 1998, 
afi rmou estar muito feliz com 
a decisão do atleta. “Se trata 
de um dos maiores craques de 
todos os tempos, que tem todas 
as condições de colocar o clube 

O Vaticano “o grave sofrimento do povo, em difi culdade

para encontrar alimentos e remédios, e a falta

de segurança” em todo o país.

O Vaticano exigiu na sexta-
-feira (4) que a Venezuela 
respeite os direitos humanos 
e suspenda a posse da As-
sembleia Constituinte, eleita 
no último domingo (30) para 
escrever uma nova Consti-
tuição, como uma manobra 
política do presidente Nicolás 
Maduro. Em um comunicado 
emitido pela Secretaria de 
Estado da Santa Sé, o Vaticano 
pediu que “sejam suspensas as 
iniciativas em curso, como a 
nova Constituição, para favo-
recer a reconciliação e a paz, e 
não fomentando um clima de 
tensão e de confronto, para 
que sejam criadas condições 
para uma solução negociada”, 
ressaltou.

O Vaticano também citou 
“o grave sofrimento do povo, 
em difi culdade para encontrar 
alimentos e remédios, e a falta 
de segurança” em todo o país. 
“O papa Francisco acompanha 
de perto a situação e suas 
implicações humanitárias, 
sociais, políticas, econômicas 
e até espirituais, assegurando 
suas orações pelo país e por 
todos os venezuelanos”, afi r-
mou a nota. Há quase quatro 
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O evento reune 88 atra-
ções até o próximo dia 
16, no Anfiteatro da 

Praia Ponta Negra. Na progra-
mação estão previstas apresen-
tações dos grupos e associações 
folclóricas das categorias prata 
e bronze, divididos em 12 
modalidades, e as cirandas do 
município de Manacapuru.

Segundo o diretor de Cultu-
ra da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos 
(Manauscult), Márcio Braz, 
um trabalho conjunto garante 
a tranquilidade e a segurança 
do público. “Todos os órgãos da 
prefeitura de Manaus estarão 
participando da organização 
do evento. Além disso, teremos 
as polícias Militar e Civil, o 
Corpo de Bombeiros e o Samu. 
Durante os 13 dias do evento es-
tamos preparando uma grande 
organização para a comodidade 
de todo o público presente”, 
informou Braz.

Pela primeira vez, o festival 
será realizado na Ponta Negra. 
Antigamente, ocorria no Centro 
Cultural dos Povos da Amazô-
nia, na área conhecida como 
Bola da Suframa. A mudança 

Grupos e associações folclóricas das categorias prata e bronze, divididos em 12 modalidades,

estão se apresentando.
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Começou em Manaus tradicional 
festival folclórico do Amazonas

O mais antigo festival folclórico da Região Norte começou na sexta-feira (4),  em Manaus. É o Festival 
Folclórico do Amazonas, que está em sua edição de número 61

foi um pedido das próprias 
associações folclóricas. “Eles 
queriam voltar ao grande tabla-
do, que foi o início do festival 
em 1957. Queriam que a gente 
devolvesse o tablado para 
eles, ainda mais em um ponto 
turístico como a Ponta Negra”, 
explicou o diretor.

“Na Ponta Negra, a gente 
vê que a produção se agrega 

ao melhor, até à questão da 
aceitação da própria população. 
Sem dúvida, vai fi car muito mais 
bonito. A gente se sente hon-
rado em estar aqui, em poder 
abrir, mostrar esse show 100% 
Carrapicho, com os sucessos do 
grupo, que tem uma trajetória 
do forró até o boi-bumbá”, 
ressaltou Zezinho.

O público do Festival Folcló-

rico do Amazonas também vai 
contar com uma feira gastronô-
mica, com mais de 30 barracas 
de doces, salgados, comidas 
típicas, como tacacá e vatapá, 
com preços acessíveis, além 
de barracas com brincadeiras. 
Quem quiser conferir a progra-
mação completa do evento é só 
acessar o link (www.vivama-
naus.com/editais) (ABr).

Vaticano exige que Venezuela 
suspenda Constituinte

meses, opositores ao regime de 
Maduro e a população civil saem 
às ruas para protestar contra o 
governo e a Constituinte. Mais 
de 110 pessoas já morreram nos 
confrontos.

Desde o início da crise política 
venezuelana, o Vaticano e o 
papa Francisco se colocaram à 
disposição para intermediar as 
negociações de paz. No entanto, 
a Santa Sé afi rma que nunca 
foram criadas as condições para 
o diálogo e acusa o governo de 

não cumprir com o acordo. Já 
o Senado brasileiro aprovou 
a criação de uma comissão, 
liderada pelo ex-presidente 
Fernando Collor de Mello, 
para viajar à Venezuela e faci-
litar o diálogo. Os chanceleres 
do Mercosul estão reunidos 
para analisar a situação da 
Venezuela e especialistas não 
descartam a possibilidade de 
aplicação da Cláusula Demo-
crática contra o governo de 
Maduro (ANSA).

‘Rei do Futebol’, Pelé parabeniza 
Neymar por contrato com PSG

de Paris em outro patamar. Na 
França, chega como um rei. 
Basta seguir focado e mostrar 
todo seu talento”, diz o texto.

Considerado um dos maiores 
jogadores da história do futebol 
brasileiro, Zico também disse 
que a transferência fará bem 
para Neymar. “Não muda nada, 
ele vai ser o mesmo Neymar de 

lá, talvez mais protagonista do 
que no Barcelona”, afi rmou. 
Neymar se tornou a maior 
transferência do futebol mun-
dial. O clube francês efetuou o 
pagamento de uma multa de 
rescisão de contrato no valor 
de 222 milhões de euros, o 
equivalente a cerca de R$812 
milhões (ANSA).

Novo edital do
Bolsa Atleta

O Ministério do Esporte 
anunciou o lançamento do novo 
edital do Programa Bolsa Atle-
ta, que será publicado no DOU 
desta segunda-feira (7), e as 
inscrições poderão ser feitas já 
no dia seguinte, exclusivamen-
te pelo site do ministério, até o 
dia 22. O pleito terá como base 
os resultados esportivos do 
ano passado nas modalidades 
que compõem o programa dos 
Jogos Olímpicos e dos Jogos 
Paralímpicos. Já os atletas con-
templados na categoria de bolsa 
estudantil são selecionados nos 
Jogos Escolares e nos Jogos 
Universitários Brasileiros.

O edital prevê a concessão 
de bolsas nas categorias Atleta 
de Base (R$ 370), Estudantil 
(R$ 370), Nacional (R$ 925), 
Internacional (R$ 1.850), 
e Olímpica/Paralímpica (R$ 
3.100). O atleta contemplado 
receberá o equivalente a 12 
parcelas do valor defi nido na 
categoria. “Podem concorrer 
atletas que tenham obtido bons 
resultados em competições 
nacionais e internacionais de 
suas modalidades e que estejam 
vinculados a uma entidade de 
prática desportiva. Esportistas 
da categoria estudantil devem 
estar regularmente matricula-
dos em instituição de ensino, 
pública ou privada”, informa o 
ministério (ABr).
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O pensamento enxuto 
em tempos de crise

Retração no volume 

de vendas, de negócios 

efetivados, e redução 

na procura por alguns 

serviços, esse é o ônus 

que a crise que o Brasil 

atravessa deixa para 

vários setores

Mas será que a estag-
nação do mercado 
é mesmo causada 

exclusivamente pelo cenário 
macroeconômico? A crise 
acarreta inúmeros problemas, 
mas também é uma oportuni-
dade para rever a forma como 
empresas estão gerindo seus 
projetos, seus funcionários e 
principalmente qual cultura 
cultivam dentro das organi-
zações. A volubilidade obriga 
a revisitação a velhos - e 
muitas vezes nem tão bons -, 
costumes, o caminho é quase 
sempre ‘enxugar’. Enxugar 
gastos, enxugar fornecedores 
e, muitas vezes, enxugar o 
quadro de funcionários.

Mas, melhor do que desligar 
funcionários, fazer uma aná-
lise verdadeira e profunda da 
utilização do tempo do cola-
borador e da sua capacidade 
produtiva talvez seja o melhor 
caminho para resultados 
efetivos. Priorizar demandas 
com base na geração de valor, 
simplifi cação de processos, 
adequação da capacidade de 
entrega dos colaboradores e 
entrada de demandas no mo-
mento adequado se mostram 
como uma solução viável para 
melhoria de performance ba-
seada em pessoas.

O método Lean Service faz 
isso, estimula as pessoas a se-
rem disciplinadas e proativas, 
a terem mais autonomia de 
ação e a evidenciarem os erros 
cometidos em seus processos 
de gestão de forma aberta 
e sem constrangimento, o 
que torna viável encontrar 
soluções para os problemas. 
O foco dessa fi losofi a está 
nas pessoas. É por meio do 
pleno envolvimento dos co-
laboradores com o trabalho 
da empresa que é possível 
vislumbrar oportunidades de 
melhorias contínuas e ganhos 
sustentáveis.

Se trabalhar com os recur-
sos certos no tempo certo é 
importante para empresas que 
não enfrentam difi culdades, 
incorporar um pensamento 
enxuto em tempos de crise pa-

rece fazer ainda mais sentido. 
O Lean Service tem o objetivo 
de melhorar o desempenho 
das organizações, transfor-
mando a maneira como as 
pessoas gerenciam e resolvem 
problemas.

O Lean busca, antes de mais 
nada mais efi ciência na gestão 
e permite às empresas e pro-
fi ssionais que atuam segundo 
o método fazerem mais com 
menos, com mais qualidade, 
agilidade, sustentabilidade e 
de forma segura e adaptável. 
A fi losofi a do Lean prega a 
eliminação de desperdícios, 
fazer sempre mais e melhor. 
O modelo de gestão baseado 
nesse pensamento propõe 
também uma dinâmica de 
solução de problemas, ou seja, 
de melhoria contínua mirando 
sempre nas oportunidades e 
como é possível melhorar a 
entrega.

Com a implementação do 
‘pensamento enxuto’ as em-
presas passam a ter mais cons-
ciência das suas atitudes e isso 
agiliza o processo de tomada 
de decisão, uma vez que eles 
passam a ser realizados por 
um método que controla a 
produção ou execução de ta-
refas, permitindo um fl uxo de 
trabalho regular, ininterrupto, 
sem atrasos ou retrabalho.

Produzir a partir do pensa-
mento Lean requer das pes-
soas colocarem-se no lugar do 
cliente, enxergarem a partir 
da ótica dele. Valor é o que 
gera valor pra ele. Com esse 
entendimento deve-se melho-
rar a sequência de atividades 
que geram valor para o cliente; 
depois essas atividades devem 
ser realizadas ininterrupta-
mente. As demandas devem 
ser realizadas sempre que 
alguém solicita – demanda 
puxada e não empurrada, e 
de forma cada vez mais efi caz.

Fazer parte do movimento 
Lean não é apenas adaptar-se a 
novos métodos ou novas ferra-
mentas de trabalho. É adaptar-
-se a uma nova cultura. Lean 
requer um comprometimento 
permanente de todos para que 
sejam alcançadas melhorias de 
processos e, acima de tudo, 
mudanças no comportamento 
das pessoas.

(*) - É diretora da Ekantika, 
consultoria especializada em catalisar 

processos de mudanças, avaliar e 
potencializar modelos de gestão, 

desenvolver e implementar soluções 
sob medida (www.ekantika.com.br).

Nathalia Hauache (*)

A - Festa da Cerveja
A 8ª edição do Paulistânia Beerfest será realizada no próximo dia 12 
(sábado), na sede da importadora Bier & Wein (Av. Engº Eusébio Ste-
vaux, 1469 - Bairro Jurubatuba). Estarão disponíveis diversos rótulos do 
potfólio Bier & Wein para venda em preços especiais, como Erdinger, HB, 
Warsteiner, entre outras. A gastronomia fi cará por conta dos foodtrucks 
e haverá outras atrações como música ao vivo, espaço kids, brassagem 
ao vivo e o famoso desafi o do copo de 3 litros. No evento, lançamento 
ofi cial da nova linha Paulistânia Craft, que homenageia a história do 
Brasil. Serão 3 rótulos exclusivos: Paulistânia Pátio do Colégio - Bel-
gian Tripel; Paulistânia Caminho das Índias - Session IPA; e Paulistânia 
Ipiranga - Strong Wood Red Lager. Para participar realize pré-cadastro 
no site: (http://www.paulistania.com.br/beerfest.html).

B - Ofi cinas de Leitura 
Incentivar a prática da leitura para as crianças, ensinar adolescentes 
e adultos a planejarem sua vida fi nanceira, e promover a refl exão dos 
jovens sobre a infl uência do ensino na renda e na empregabilidade fu-
tura. Estes são, entre outrras atividades, os objetivos da 1ª Semana de 
Ação Voluntária Global que a Fundação Itaú Social, uma das instituições 
responsáveis pela coordenação das atividades voluntárias, realiza até 
o próximo dia 12, no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. O 
evento envolve mais de 2.600 participantes e benefi cia diretamente 
cerca de 5.700 crianças, adolescentes e familiares nos cinco países. Mais 
informações: (https://www.fundacaoitausocial.org.br/pt-
br/programas/mobilizacao-social/voluntarios-itau-unibanco).

C - Sequestro de Dados
Em sua terceira edição, o Mind The Sec, o maior e mais qualifi cado 
evento de Segurança da Informação do Brasil, reunirá no Grand Hyatt, 
nos dias 12 e 13 de setembro, gestores das principais empresas priva-
das e públicas do país, membros do Comando de Defesa Cibernética 
do Exército e os principais especialistas em cibercrime e segurança da 
informação do mundo para debater tendências e discutir os desafi os do 
segmento e a vulnerabilidade do Brasil no cenário mundial. Presença 
do icônico autor do bestseller “Hackers Expostos”, Stuart McClure, e 
Eugene Kaspersky, CEO da Kaspersky Lab. Mais informações: (www.
mindthesec.com.br).

D - Encontro de Projetistas
Conforto e efi ciência são essenciais quando se fala em climatização de 
ar, sobretudo em ambientes de hospedagem. É por isso que o ar condi-
cionado dentro dos hotéis é o tema central do XVII Encontro Nacional 
de Projetistas, que ocorre nos dias 12 e 13 de setembro, no Expo São 
Paulo. O evento, que reunirá diversos palestrantes, ocorrerá dentro 
da Feira Internacional de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e 
Aquecimento.  As palestras contam com representantes dos principais 
players do mercado que falarão sobre tecnologias e inovações no setor 
hoteleiro referentes a climatização. Informações e inscrições estão 
disponíveis no link: (https://www.sympla.com
.br/xvii-encontro-nacional-de-projetistas-e-consultores-abra-
va__154487).

E - Cenário Político 
Até quando vai a crise? Quais as perspectivas para o ano que vem? Estas 
e outras questões serão discutidas na palestra “O Cenário da Crise Polí-
tica e as Eleições de 2018”, com Ibsen Costa Manso, um dos principais 
analistas políticos do Brasil. O palestrante já foi editor de política da 
TV Bandeirantes, SBT e TV Globo, editor-executivo do Grupo Estado e 
chefe de redação de O Estado de S. Paulo em Brasília. Ocupou também o 
cargo de chefe de produção nacional da TV Globo em Brasília e dirigiu a 
Globonews. O evento acontece no próximo dia 15 (terça-feira),  a partir 
das 19h00, no auditório da Ancord (Rua Líbero Badaró, 425 – 8º andar). 
A palestra será gratuita e as vagas são limitadas. Confi rme participação 
em (eventos@ancord.org.br).

F - Torcedor da Lusa
No próximo dia 19 (sábado), no Auditório do Museu do Futebol (Estádio 
do Pacaembu), acontece a exibição do documentário “Rubro Verde Es-
petacular – Tri Fita Azul”, de Cristiano Fukuyama e Luiz Nascimento. O 
fi lme retrata as conquistas do clube nos anos 1950, quando conquistou 
a Tri Fita Azul, um título de honra concedido aos clubes de futebol que, 
após suas excursões internacionais, retornavam invictos ao Brasil. Em 
seguida, lembrando que a Portuguesa de Desportos completa 97 anos 
neste mês, e está em uma crítica situação, com a eliminação da série D 
do Campeonato Brasileiro, ocorre um debate sobre a atual situação do 
clube, relembrando sua história e conquistas. O evento é gratuito, não 
sendo necessária a inscrição prévia.

G - Prótese Dentária 
Entre os dias 26 e 28 de outubro, no Expo Center Norte, acontece o 15º 
Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária e Exposição 
Comercial. Com a organização da Associação de Técnicos em Prótese Den-
tária, entidade de classe mais representativa da América Latina, o evento 
deve reunir mais de 8 mil participantes. Destinado a técnicos em prótese 
dentária, estudantes, técnicos em saúde bucal, auxiliares e cirurgiões den-
tistas, o evento terá uma abrangente programação científi ca com a presença 
de palestrantes internacionais, mostra de Casos Clínicos, apresentação de 
equipamentos e materiais em uma Linha do Tempo da Prótese. As inscrições 
estão abertas em:  (www.tpdinteligente.com.br) ou  tel. (11) 3287-1933.

H - Desenvolvedor de Produto
A Shift, empresa especializada no desenvolvimento de softwares para 
medicina diagnóstica e preventiva, abre inscrições para processo seletivo 
de desenvolvedores high potential. Os selecionados irão participar do 
desenvolvimento de um produto de melhorias que, ao fi nal do projeto, 
será incorporado às soluções Shift. Os candidatos serão avaliados em um 
Challenge Day, de onde serão selecionados quatro candidatos que partici-
parão da próxima fase. Os candidatos devem ter até 2 anos de formação em 
TI, Ciência da Computação ou Desenvolvimento de Sistemas. Ter domínio 
em SQL e NoSQL, Java, JavaScript, Node ou Phynton, capacidade para 
atuar como Fullstack developer e inglês técnico obrigatório. Enviar currí-
culo para (recrutamento@shift.com.br) com o assunto “Challenge Shift”. 

I - Infraestrutura e Logística 
Luiz Fernando Furlan, chairman of the Board do LIDE – Grupo de Líde-
res Empresariais, informa a realização do 5º Fórum de Infraestrutura e 
Logística LIDE. Nesta edição, o tema principal será “Os Caminhos para o 
Desenvolvimento Acelerado” e contará com a participação dos ministros 
Maurício Quintella (Transportes, Portos e Aviação Civil) e Fernando Co-
elho (Minas e Energia). O evento reúne líderes empresariais dos setores 
da construção civil, logística e tecnologia, juntamente com autoridades 
públicas, para debater questões, diretrizes e soluções para as áreas de 
infraestrutura, mobilidade e logística no Brasil. O Fórum será realizado 
na quinta-feira (10), das 8h00 às 12h30, no Palácio Tangará, no Panamby. 

J - Indústria de Pagamento
Se o seu lance é programar, agende-se para participar do Agi#Tech, Ha-
ckathon promovido por meio de uma parceria entre as empresas Agillitas, 
Sensedia (www.sensedia.com) e Visa, que acontece nos próximos dias 26 
e 27, em Campinas. Na ocasião, os candidatos terão 24 horas seguidas para 
desenvolver soluções inovadoras e criativas que contribuam para fomentar 
o uso do #TeenCard Agillitas, um cartão mesada pré-pago específi co para 
a galera mais jovem. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 14, 
no site (www.agillitas.com.br/agitech). As equipes que apresentarem as 
soluções mais inovadoras receberão os prêmios de R$ 12 mil para o primeiro 
lugar, R$ 5 mil para o segundo colocado e R$ 3 mil para o terceiro lugar.

A - Festa da Cerveja
A 8ª edição do Paulistânia Beerfest será realizada no próximo dia 12 

D - Encontro de Projetistas
Conforto e efi ciência são essenciais quando se fala em climatização de 

O principal tipo de dívida é o cartão de crédito, utilizado por 

71,8% das famílias endividadas.

O desemprego elevado e 
a instabilidade causada pela 
crise política ainda provocam 
oscilações no comportamento 
dos consumidores paulis-
tanos, que seguem pouco 
estimulados a tomar crédito 
diante das incertezas. Após 
duas quedas consecutivas, o 
nível de endividamento voltou 
a subir em julho e 50,6% das fa-
mílias paulistanas declararam 
ter algum tipo de dívida. No 
comparativo com julho do ano 
passado, quando a proporção 
era de 49,2%, houve alta de 1,4 
ponto porcentual no número 
de endividados.

Em números absolutos, o 
total de famílias endividadas 
passou de 1,925 milhão em ju-
nho para 1,959 milhão no mês 
atual, sendo que em julho de 
2016 esse número era de 1,893 
milhão. Comparando julho ano 
a ano, o aumento de famílias 
endividadas foi de quase 66 
mil. Os dados são da Pesquisa 
de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor, re-
alizada mensalmente pela 

Em julho, a captação líquida (depósitos menos retiradas)

somou R$ 2,3 bilhões.

O valor é menor que a 
captação líquida regis-
trada em junho (R$ 6,1 

bilhões), mas foi o melhor resul-
tado para meses de julho desde 
2014, quando os depósitos 
tinham superado as retiradas 
em R$ 4 bilhões.

Apesar do desempenho po-
sitivo nos três últimos meses, 
as retiradas continuam maiores 
que os depósitos em 2017. Nos 
sete primeiros meses do ano, a 
caderneta de poupança registrou 
saques líquidos de R$ 9,96 bilhões. 
Mesmo assim, esse foi o melhor 
resultado para o período de janei-
ro a julho desde 2014, quando a 
aplicação tinha registrado capta-
ções líquidas de R$ 13,6 bilhões.

Até 2014, os brasileiros depo-
sitavam mais do que retiravam 
da poupança. Naquele ano, as 

Preços de legumes 
subiram 2,34% em julho

O Índice de Preços da Compa-
nhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo (Ceagesp) 
apresentou elevação de 2,34% 
em julho, depois de um aumento 
de 1,31% em junho. No acumu-
lado desde janeiro, houve alta 
de 5,10%, mas nos últimos 12 
meses, os preços tiveram um 
recuo médio de 8,14%.

Esse índice refl ete a variação 
de preços de alimentos frescos 
no mercado atacadista, incluindo 
150 itens entre frutas, legumes, 
verduras, pescado e diversos.

Segundo análise técnica da 
Ceagesp, “com os baixos índices 
pluviométricos, as culturas des-
providas de irrigação sofreram 
muito com a falta de água e 
apresentaram elevados preços, 
sobretudo, os legumes”. A pre-
visão da entidade é de que este 
mês o cenário seja semelhante 
ao de julho, porém, sem maiores 
refl exos de preços sobre os legu-
mes que lideraram as altas com 
reajuste médio de 14,2% 

Entre os produtos que mais 
subiram de preço estão os pi-
mentões amarelos e vermelhos 
(83,3%); tomate (37,4%), pi-
mentão verde (32,6%), ervilha 
torta (27%),  jiló (20,6%) e 
quiabo (18,9%%) (ABr). 
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Poupança tem melhor resultado 
para julho em três anos

Pelo terceiro mês seguido, os brasileiros depositaram mais do que sacaram na poupança. Em julho, a 
captação líquida (depósitos menos retiradas) somou R$ 2,3 bilhões, informou o Banco Central

cenário de queda da renda e 
de aumento de desemprego. 
Em 2015, R$ 53,5 bilhões foram 
sacados da poupança, a maior 
retirada líquida da história. Em 
2016, os saques superaram os 
depósitos em R$ 40,7 bilhões.

A poupança voltou a atrair 
recursos mesmo com a queda de 
juros. Isso porque o investimen-
to voltou a garantir rendimentos 
acima da infl ação, que está em 
queda. Nos 12 meses terminados 
em julho, a poupança rendeu 
7,11%. O Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA)-15, 
que funciona como uma prévia 
da inflação oficial, acumula 
2,78% no mesmo período, no 
menor nível para o período des-
de 1999. Na segunda-feira (6), 
o IBGE divulga o IPCA cheio de 
julho (ABr).

captações líquidas chegaram a 
R$ 24 bilhões. Com o início da 
recessão econômica, em 2015, 

os investidores passaram a 
retirar dinheiro da caderneta 
para cobrirem dívidas, num 

Famílias paulistanas estão 
mais endividadas

FecomercioSP. O principal tipo 
de dívida é o cartão de crédito, 
utilizado por 71,8% das famílias 
endividadas. Em seguida, estão 
carnês (14,6%), fi nanciamento 
de carro (12,2%), crédito pes-
soal (11,7%), fi nanciamento de 
casa (10,8%), cheque especial 
(7,0%) e crédito consignado 
(4,9%).

Segundo a assessoria econô-
mica da FecomercioSP, apesar 

da desaceleração da infl ação e 
da trajetória de queda na taxa 
de juros, alguns fatores como 
o desemprego elevado e uma 
nova crise política ainda inco-
modam os consumidores. Por 
isso, a Entidade acredita ser 
necessário aguardar os pró-
ximos resultados da pesquisa 
para verifi car a trajetória do 
endividamento nos próximos 
meses (AI/FecomercioSP).

O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) pre-
vê um acordo suprapartidário para a aprovação 
defi nitiva da reforma tributária até dezembro, na 
Câmara e no Senado. A elevada carga tributária 
impede a retomada do crescimento econômico do 
Brasil. Para alterar esse situação, que classifi cou 
de “manicômio tributário”, o deputado propôs um 
sistema mais simplifi cado. Dez tributos – como 
IPI, ICMS e ISS, entre outros – seriam extintos e 

substituídos pelo Imposto sobre Valor Agregado 
(IVA), com arrecadação estadual.

Agora, disse Hauly, a proposta deverá ganhar 
impulso. A avaliação decorre das conversas que 
teve com líderes da oposição e também devido 
ao apoio explícito à reforma tributária por parte 
dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do 
Senado, Eunício Oliveira. “Eu acredito na apro-
vação até dezembro. Estou conversando com 

senadores também. Somente o apoio suprapar-
tidário possibilitará esse grande entendimento 
nacional, que é revolucionário”, afi rmou.

Hauly tem pressa na aprovação da reforma 
ainda neste ano, já que o princípio da anterio-
ridade, apesar de possuir certa maleabilidade, 
não permite a cobrança de tributo no mesmo 
exercício fi scal em que foi aprovada a lei que 
o instituiu (Ag.Câmara).

Acordo suprapartidário para reforma tributária
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A verdade está com 
quem tem o poder: 

o consumidor
Muito se fala sobre 

empoderamento do 

consumidor e da 

crescente importância 

do ambiente digital 

na vida das pessoas, 

das empresas, sejam 

elas multinacionais ou 

pequenos negócios locais 

Desde que Jim Lecinski, 
vice-presidente de ven-
das de serviços para 

os EUA do Google, criou o 
conceito do Momento Zero da 
Verdade ? ZMOT, da sigla em 
inglês ?, retratado com brilhan-
tismo em seu livro homônimo 
lançado em 2011, todos sabem 
que a maior parte das pessoas 
decide, se informa e avalia as 
possibilidades de compra em 
consultas à internet. Ou com-
pra online mesmo, ou dirige-se 
à loja ou prestador de serviço 
escolhido e realiza o negócio. 

Dados ofi ciais do Google in-
dicam que massacrantes 98% 
do público global pesquisa na 
internet antes de adquirir ou 
contratar algo. E não há porque 
desmerecer o dado ou querer 
segmentá-los por regiões ou 
faixas etárias. É óbvio que 
há variações, sobretudo em 
um país com dimensões con-
tinentais e tantas diferenças 
como o Brasil, mas esse com-
portamento já está arraigado 
no cotidiano do brasileiro, faz 
parte de seus hábitos: consu-
mir informação e referências 
sobre negócios, produtos e 
serviços locais.

Na empresa que presido, a 
Lista Mais, temos convivido 
com esta realidade de manei-
ra brutal. E não estamos em 
grandes centros tecnológicos 
ou metrópoles, ou lidando 
somente com a geração Z. Atu-
amos em Presidente Prudente, 
Araçatuba, Birigui e cidades 
ao redor. Quer outro elemento 
marcante? Não temos grandes 
empresas entre as listadas em 
nossa plataforma ou clientes, 
são micro ou pequenos negó-
cios locais: encanadores, ele-
tricistas, restaurantes, lojas, 
salões de beleza, pet shops, 

buffets etc. Mas contamos com 
30 milhões de acessos e mais 
de 2,7 milhões de empresas e 
empreendedores cadastrados!

Antes, produtos e serviços 
de qualidade e bem comunica-
dos eram os vencedores, con-
quistando primeiro o “share of 
mind” para depois avançarem e 
conquistarem o “share of ma-
rket”, no que chamávamos no 
“mundo analógico” de Primeiro 
Momento da Verdade, aquele 
que tratava da compra física, 
da decisão do consumidor 
baseada no reconhecimento 
pela marca e preço do produto 
exposto. 

Agora, o que importa é a 
reputação online, construída 
de maneira clara, planejada e 
específi ca, somada às manifes-
tações legítimas, espontâneas 
ou não, de consumidores que, 
de fato, mais do que nunca, 
detêm o poder nas mãos, com 
a capacidade de fazer a melhor 
escolha, sempre: informação. 

Acessam não apenas da-
dos básicos, como endereço, 
contatos, preço, condições, 
características específicas 
dos produtos e serviços; como 
também a qualidade final 
do que está sendo vendido, 
do atendimento, pós-vendas 
e tudo mais que envolver a 
negociação, incluindo valores 
implícitos.  

Diante desse cenário, per-
gunto: até quando empresários 
vão fi ngir que a internet é ape-
nas um dos caminhos para seus 
negócios avançarem e serem 
bem-sucedidos? Até quando 
pensarão “minha empresa é 
analógica ou presencial e não 
tenho necessidade de estar 
no digital”? Quantas oportu-
nidade de negócios se perdem 
diariamente por não estarem 
corretamente expostos e visí-
veis na web?

Pensem nisso e façam dife-
rente, façam melhor, façam 
mais. Se discordam de mim, 
entendam: seus clientes pen-
sam e agem assim.

(*) - É CEO da Lista Mais, empresa 
que reinventou os serviços de 
listas telefônicas no Brasil, na 

qual ingressou como estagiário, 
adquirindo seu controle como sócio 

nove anos depois.

João Paulo Gonçalves (*)

Alerta para 
gravidade do 
estrangulamento 
fi scal

O deputado Marcus Pes-
tana (PSDB-MG), relator 
da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias de 2018, fez um 
alerta sobre a gravidade 
do estrangulamento fi scal. 
O parlamentar afirmou 
que há baixa consciência, 
no Congresso e na socie-
dade, sobre a tragédia nas 
fi nanças públicas do país. 
“Não é possível um país se 
endividar em bola de neve. 
Não é possível 9% ou 6% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
de défi cit nominal, que é o 
resultado de todas as recei-
tas e de todas as despesas, 
inclusive,  operacionais e 
fi nanceiras”, disse.

A política vive um clima 
intenso de polarização e 
intolerância, acrescentou 
o tucano. “A política nas-
ce para ser um campo de 
soluções. Infelizmente, a 
política hoje é um entrave ao 
desenvolvimento econômico 
e social”, completou. Pesta-
na acredita que o Congresso 
deve discutir com o governo 
uma agenda de ajuste fi scal 
para garantir a retomada do 
desenvolvimento econômico 
e fi scal. O tucano avalia que, 
após a votação da denúncia 
contra Michel Temer, é pre-
ciso virar a página e passar 
para a discussão de temas 
essenciais. Outra ação fun-
damental é retomar a discus-
são das reformas tributária, 
política e previdenciária. 

A mudança no sistema 
da Previdência  vai corrigir 
a herança perversa que 
está sendo deixada para as 
futuras gerações, com uma 
dívida impagável. “Precisa-
mos pensar nos nossos fi lhos 
e nos nossos netos. Se não 
fi zermos uma reformulação 
completa do aparelho de 
Estado, não haverá recurso 
para revolucionarmos a 
educação, melhorarmos a 
saúde, superarmos o défi cit 
no saneamento, fazermos as 
moradias populares neces-
sárias e nem estabelecer-
mos padrões desejáveis de 
segurança pública”, fi nalizou 
Pestana (psdbnacamara).

O juiz federal Sérgio Moro 
determinou a transferência 
do ex-presidente do Banco do 
Brasil e da Petrobras, Aldemir 
Bendine, para o Complexo 
Médico Penal de Pinhais, na 
região metropolitana de Curi-
tiba. Bendine está detido na 
carceragem da Polícia Federal 
(PF), na capital paranaense, 
desde que foi preso no último 
dia 27, durante a 42ª fase da 
Operação Lava Jato.

A transferência do réu para o 
presídio havia sido solicitada pela 
PF sob o argumento da “neces-
sidade de manter a separação de 
presos”, uma vez que alguns dos 
detidos sob custódia do órgão ce-
lebraram acordos de colaboração 
premiada. Moro concordou com o 
posicionamento da PF. “A carce-
ragem da PF é prisão de passagem 
e a permanência nela depende de 
condições excepcionais, como é o 
caso da necessidade de proteção 
a condenados que celebraram 
acordo de colaboração premiada, 
como Marcelo Bahia Odebrecht”, 
diz o texto.

Ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras,

Aldemir Bendine.

A defesa do presidente 
Michel Temer enviou na 
sexta-feira (4) manifestação 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) em que classifi ca de 
“artifício” judicial o pedido 
feito pelo procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, de 
inclusão do presidente como 
investigado no inquérito que 
apura o crime de formação de 
quadrilha no PMDB, no âmbito 
da Operação Lava Jato.

Além de Temer, Janot pe-
diu que o ministro-chefe da 
Casa Civil, Eliseu Padilha, e 
o ministro da Secretaria de 
Governo, Moreira Franco, 
sejam investigados no mes-
mo inquérito. Na peça, Janot 
diz que “não se trata de uma 
nova investigação contra o 
presidente da República, 
mas apenas de readequação 
daquela já autorizada no que 
concerce ao crime de organi-
zação criminosa”. 

Para o advogado de Temer, 
Antônio Cláudio Mariz de Oli-
veira, trata-se de uma “medida 
que não está prevista no Códi-
go de Processo Penal vigente. 
Trata-se de outra criação que 

Advogado de Temer, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse que o 
Rio de Janeiro depende da 
coordenação federal para 
lidar com problemas fi scais e 
com a situação da segurança, 
que, afi rmou, caminhava para 
a convulsão social. “O Rio 
de Janeiro precisa, sim, da 
coordenação federal. Nunca 
defendi a intervenção federal, 
mas a coordenação, tanto no 
ponto de vista fi scal como no 
ponto de vista de segurança, é 
fundamental a participação do 
governo federal”, disse Maia, 
que enumerou a ajuda do BN-
DES, o Regime de Recuperação 
Fiscal e a presença das Forças 
Armadas no Rio.

“Se existisse um instrumento 
de falência, talvez o Rio tivesse 
que declarar falência. É um dé-
fi cit que, com a situação atual, 
é quase impagável”, disse.

Maia assistiu, ao lado de 
outros parlamentares, a uma 
apresentação do ministro da 
Defesa, Raul Jungmann, e de 
ofi ciais das Forças Armadas 

sobre ações desenvolvidas 
nas fronteiras como parte do 
enfrentamento ao crime orga-
nizado no país. A reunião foi 
na Escola Superior de Guerra, 
na Urca. Maia defendeu que as 
fronteiras são fundamentais no 
enfrentamento à violência na 
cidade.

“A droga não é produzida aqui 
e a arma também não. Se não 
cuidarmos da fronteira, nunca 
teremos sucesso no combate 
ao crime organizado no Rio de 
Janeiro”, opinou. Maia contou 
ainda que uma pauta de dis-
cussão sobre a legislação que 
abrange a segurança pública 
está sendo construída para 
envolver secretários de segu-
rança, administração peniten-
ciária e justiça na Câmara. Ele 
ponderou, no entanto, que leis 
não podem resolver a situação 
do Rio no curto prazo. “A lei 
ajuda, a lei constrói em con-
junto uma estrutura para que 
os órgãos de segurança possam 
atuar de forma mais efetiva”, 
explicou (ABr).

Rodrigo Maia defendeu ações para combater o crime no Rio.

Três propostas e dois 
acordos internacionais 
também estão pautados. 

O projeto apresentado pelo 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) unifi ca a alíquota 
do ICMS incidente sobre o 
querosene de aviação. O projeto 
estabelece a redução de 25% 
para 12% no teto do ICMS do 
querosene de avião em todos 
os estados. Incide apenas sobre 
os voos domésticos. Caso seja 
aprovado, o texto seguirá para 
promulgação.

Pelos debates anteriores, a 
maioria dos senadores apoia a 
medida, considerada importan-
te para reduzir os preços das 
tarifas aéreas, principalmente 
para estados mais distantes dos 
principais centros do país.

Os senadores também devem 
encerrar a votação da proposta 
que inclui o crime de estupro na 
lista de delitos imprescritíveis 
e inafi ançáveis. A possibilidade 
de punição pelo ato não se es-
gotará com o passar do tempo 
e não será possível ao criminoso 
ser liberado para aguardar 
julgamento em liberdade me-
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Fabio Rodrigues/ABr

A senadora Ana Amélia (PP-RS) aplaudiu 
na sexta-feira (4) o Supremo Tribunal Fe-
deral por ter mantido decisão que obriga a 
União a indenizar a Varig pelo congelamento 
de tarifas entre 1985 e 1992. O STF reconhe-
ceu que o controle do preço das passagens 
contribuiu para a falência da companhia 
aérea, que parou de operar em 2006.

“Numa sessão que durou apenas dez 
minutos, o STF julgou um caso de vinte 
anos. Rendo à ministra Cármen Lúcia 
[presidente do STF] as homenagens dos 
aposentados e trabalhadores da Varig. 
Muitos tombaram sem ver reconhecido 
o direito, pois contribuíram para o fundo 
de pensão Aerus, acreditando que teriam 

uma pensão mais confortável.
Ana Amélia defendeu que o STF passe a 

dar prioridade a casos de grande impacto 
social, como o da Varig, para evitar pre-
juízos aos trabalhadores e aposentados, 
e para que o valor das indenizações não 
tenha impacto sobre as contas públicas 
(Ag.Senado).

Resolução que pode aumentar oferta 
de voos está na pauta do Senado

Baratear o custo do querosene de aviões para aumentar o número de voos ofertados é o objetivo do 
primeiro item da pauta de votações do Plenário na próxima semana

O projeto unifi ca a alíquota do ICMS incidente sobre o querosene de aviação nos voos domésticos.
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diante pagamento de fi ança.
Atualmente, o tempo de 

prescrição dos crimes de es-
tupro pode se estender a até 
20 anos. Em caso de estupro 
de vulnerável (menor de 14 
anos de idade), a contagem só 
começa após a vítima comple-
tar 18 anos. Do senador Jorge 
Viana (PT-AC), a proposta foi 
aprovada em primeiro turno 
no mês passado, com relatório 
favorável da senadora Simone 

Tebet (PMDB-MS). Outra 
proposta pode ser votada em 
primeiro turno no plenário. A 
que cria o Simples Municipal, 
um regime simplificado de 
prestação de contas para os 
pequenos municípios. 

Do senador Antonio Anas-
tasia (PSDB-MG), a proposta 
fl exibiliza normas de prestação 
de contas e cria um tratamento 
jurídico especial para evitar 
que esses municípios percam 

o acesso a recursos públi-
cos federais por difi culdades 
operacionais próprias da sua 
estrutura administrativa, me-
nos desenvolvida. O relator é o 
senador Romero Jucá (PMDB-
-RR). Também poderá haver 
sessões de discussão da pro-
posta que transforma a carreira 
dos agentes penitenciários em 
uma carreira policial e institui 
as polícias penais estaduais (Ag 
Senado).

Pedido de inclusão em inquérito do 
PMDB é “artifício”, diz defesa de Temer

tem alterado o Processo Penal 
brasileiro e nele instaurado uma 
verdadeira anomia normativa”. 
Ele destacou que a Câmara 
negou autorização para que 
Temer se tornasse réu no Su-
premo, em outro inquérito, no 
qual o presidente é acusado de 
corrupção passiva. 

Para o advogado, portanto, o 
novo pedido de Janot representa 
“evidente desprezo pela gover-
nabilidade e pela tranquilidade 
da Nação”. Caberá ao ministro 

Edson Fachin, relator da Lava 
Jato no STF, decidir sobre a 
inclusão de Temer no inqué-
rito que investiga a formação 
de quadrilha no PMDB. Mariz 
quer que o pedido seja negado, 
mas, caso Fachin decida que 
Temer deve ser investigado 
pelo crime de formação de 
quadrilha, Mariz pede que 
seja aberto um inquérito em 
separado, no qual o presidente 
possa ser ouvido diretamente 
pelo ministro (ABr).

Moro determina transferência de 
Bendine para Complexo em Pinhais

Segundo o juiz, as instalações 
do Complexo Médico Penal 
são adequadas, ainda que não 
perfeitas. A defesa de Aldemir 
Bendine enviou a Sérgio Moro 
um pedido de reconsideração 
da decisão de transferência. 
Segundo o documento, o réu 
possui uma fi lha com desordens 
psiquiátricas que necessita vi-
sitar o pai semanalmente para 
que não haja piora do quadro 
clínico.

“Ocorre que, conforme é 
cediço, as visitas no Complexo 
Médico Penal pressupõem uma 
rigorosa revista íntima, que, em 
virtude do caráter de exposição 
a ela inerente, poderá servir de 
agravante à já delicada situação 
da saúde mental da garota”, 
diz a petição. Os advogados de 
Bendine fi nalizam o documento 
pedindo que Moro reconsidere 
a decisão “por razões humani-
tárias” (ABr).

Presidente da Câmara 
diz que Rio precisa de 
coordenação federal

Ana Amélia saúda decisão do STF sobre a Varig
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O Manual tem por ob-
jetivo defi nir e divul-
gar a estratégia a ser 

desenvolvida, referente aos 
princípios, conceitos e pro-
cedimentos estabelecidos na 
política da Empresa.

Rotina de Fiscalização e 
Monitoramento

A Empresa, preocupada 
com eventual participação 
involuntária em atividades 
ilícitas, quer em operações 
que realiza, quer nas hipóte-
ses de lavagem de dinheiro e 
fi nanciamento a terrorismo, 
deva estabelecer regras claras 
e objetivas referentes a esses 
ilícitos visando impedi-los.

Assim quanto à fi scalização 
e monitoramento no que tan-
ge à verifi cação de mensagens 
eletrônicas e gravação de liga-
ções desenvolverá a seguinte 
metodologia:

 1) Controle da 
Internet:

 • Monitoramento atra-
vés de sistema de 
bloqueio de sites e 
email e programas 
que monitorem fun-
cionários para evitar 
tentativas de envio de 
copias e informações 
de uso exclusivo da 
empresa.

 • Monitoramento atra-
vés de gravações de 
telefonemas que en-
volvam operações de 
clientes e funcioná-
rios.

 • Preservação de dados 
para memória

 • Processos de busca 
para evitar fraudes

 • Abordagem integrada 
com auditoria e equi-
pe de Compliance 
para monitorar as 
operações.

 2) Prevenção à 
Lavagem de 
Dinheiro 

As alterações introduzidas 
pela Lei 12.683/12 na Lei 
9.613/98 sobre Lavagem 
de Dinheiro impuseram às 
empresas obrigações que 
deverão ser rigorosamente 
cumpridas, tais como:

Conceito de Lavagem de 
Dinheiro:

Pela defi nição mais comum, 
a lavagem de dinheiro consti-
tui um conjunto de operações 
comerciais ou fi nanceiras que 
buscam a incorporação na 
economia de cada País dos 
recursos, bens e serviços que 
se originam ou estão ligados a 
atos ilícitos. Em termos mais 
gerais, lavar recursos é fazer 
com que produtos de crime 
pareçam ter sido adquiridos 
legalmente. 

Situações consideradas de 

maior risco: a possibilidade 
de ocorrência de crimes 
de lavagem de dinheiro e 
fi nanciamento do terrorismo 
é inerente aos negócios no 
mercado fi nanceiro a as em-
presas em geral. As leis que 
tratam do assunto dispõem 
que as pessoas obrigadas ao 
cumprimento da legislação 
devem dispensar especial 
atenção às operações que, 
nos termos de instruções 
emanadas dos órgãos regu-
ladores, possam constituir-se 
em sérios indícios dos crimes 
de lavagem de dinheiro e/ou 
fi nanciamento do terrorismo, 
ou com eles se relacionar. 

 3) Estrutura 
Tendo em vista o porte da 

Empresa pode ser montada 
uma estrutura funcional, 
onde os sócios, funcionários 
e colaboradores que compõe 
a estrutura organizacional 
estarão permanentemente em 
contato com as respectivas 
áreas dos Bancos, Fornece-
dores e Clientes exercendo 
a função complementar de 
“back–Offi ce”. Devem manter 
as fi chas cadastrais, controle 
de movimentação de nu-
merário, etc, fornecendo e 
investigando informação de 
seus clientes para o fi m de 
se evitar que alguma lavagem 
de dinheiro possa ocorrer nas 
suas transações.

Para tanto a empresa ado-
tará procedimentos de con-
troles internos que permitam:
 • Detectar operações 

em que, pelas carac-
terísticas do cliente e 
montante de recursos 
envolvidos no negó-
cio, infrinjam os pa-
râmetros desejados 
e gerem suspeitas.

 • Quem estiver recep-
cionando a operação 
deverá comunicá-la 
à diretoria para que 
esta a analise e, se 
for o caso, tome as 
providencias neces-
sárias, comunicando 
ao COAF (Conselho 
de Atividades Finan-
ceiras) 

 • Todas as informações 
serão tratadas como 
sigilosas, não sen-
do dada ciência das 
mesmas a terceiros 
inclusive à pessoa ob-
jeto da investigação.

 4) Auditoria Externa 
A empresa deve ter Audi-

toria Externa tendo em vista 
não apenas a análise de suas 
contas, mas, em especial, 
acompanhar e participar 
dos controles previstos nos 
manuais. 

(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais.

Manual e fi scalização das 
operações e prevenção á 
lavagem de dinheiro

Leslie Amendolara (*)
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EXAME NA ADMISSÃO E NA DEMISSÃO
Empresa pode solicitar exame de gravidez na admissão e na demissão? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO ADMINISTRADOR SEM RETIRADA DE PRÓ-LABORE EM 
UMA EMPRESA PODE SER FUNCIONÁRIO REGISTRADO EM 
OUTRA EMPRESA?

Esclarecemos que perante a legislação trabalhista não existe 
qualquer impedimento em um sócio administrador sem ou com 
retirada de pró-labore ser empregado de outra empresa que 
não seja a empresa que é sócio.

COOPERADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Como calcular o INSS e FGTS para cooperativa? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROCEDIMENTO PARA ABANDONO DE EMPREGO
Qual o procedimento a ser feito em caso de abandono de emprego? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O VALOR DA GORJETA QUE DEVE SER INFORMADO NA FOLHA 
DE PAGAMENTO PARA CÁLCULO DOS IMPOSTOS?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, 
entende-se que em folha de pagamento sempre deverá constar 
o valor bruto da gorjeta.

ENCARGOS COMPULSÓRIOS
Quais são os tipos de encargos compulsórios no Brasil?  Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DO DSR PARA JORNADA DE 12X36
O desconto do DSR para jornada de 12x36 deve obedecer qual critério? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® AGOSTO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •
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Moto Peças Transmissões S/A
CNPJ/MF 16.236.440/0001-82 - NIRE: 35.300.142.241

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 17/05/2017
Data: 17/05/2017; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da Moto Peças Transmissões S/A na Avenida
Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo; Publicações: Convo-
cação: Dispensada conforme § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Balanço Patrimonial comparativo, de-
monstrações do resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstração
do fluxo de caixa e notas explicativas para os exercícios findos em 31/12/2016 e 31/12/2015, relatório
da administração e relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis: Pu-
blicado no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios de 04 de
maio de 2017; Presenças: acionistas representando 100% do capital social dos acionistas titulares de
ações ordinárias e preferenciais; Mesa: Sob a presidência do Dr. Gilberto Cipullo, secretariada por mim
Jair Lunhani; Ordem do Dia e Deliberações: a) com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e de-
monstrações financeiras retro mencionados foram aprovados por unanimidade; b.1) Deliberado por unani-
midade que o prejuízo líquido do exercício de 2016 no importe de R$ 8.077.004,12 (oito milhões, setenta e
sete mil, quatro reais e doze centavos) será acrescido na conta de prejuízos acumulados da companhia
conforme demonstrações contábeis apresentadas e elaboradas segundo a legislação societária; c) Eleição
da Diretoria e fixação da Remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores: para o
cargo de Diretor Industrial o Sr. Jair Lunhani, brasileiro, viúvo, tecnólogo, nascido em 01/05/1951, portador
da cédula de identidade RG. 4.981.783-SSP/SP, expedida em 23/10/1979, inscrito no CPF/MF sob o nº
560.398.088-53, residente e domiciliado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e com escritório na
Avenida Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105 na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e para o cargo
de Diretor foi eleito o Sr. Aguinaldo dos Santos Galante, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade RG.16.971.701-X-SSP/SP, expedida em 09/11/1998, inscrito no CPF/MF
sob o nº 066.242.258-90, residente e domiciliado na cidade de Campinas na rua Rafael Sampaio nº 500,
bloco III, apartamento 21, estado de São Paulo e com escritório na Avenida Hollingsworth nº 719, CEP
18087-105 na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. A remuneração global da diretoria eleita pela As-
sembleia Geral Extraordinária realizada em 01/04/2016 foi fixada em R$ 40.015,31 (quarenta mil, quinze
reais e trinta e um centavos) valor base 01/05/2017 e será corrigida e reajustada nas mesmas proporções
de reajustes e correções salariais que forem concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e
nas mesmas proporções em que ocorrerem estes eventos, sendo que, as atribuições dos valores individu-
almente será objeto de deliberação da diretoria em reunião a ser convocada para esta finalidade específica.
d) Declaração de desimpedimento: Os diretores eleitos declaram, sob responsabilidade civil e criminal,
de que tem conhecimento de que deverão ter, no exercício de suas funções o cuidado e a diligencia que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, que não estão
incursos nas restrições que impedem o exercício das atividades comerciais, não estão impedidos por lei
especial nem condenados a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (artigo 1011 , § 1º
da Lei nº 10406/2002). Foi também deliberado que um cargo ficará vago enquanto não houver necessidade
que justifique o seu preenchimento e, o Conselho Fiscal, não será instalado para o próximo exercício;
e) Encerramento: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo ne-
cessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade, sendo assi-
nada por todos os acionistas da sociedade e pelos diretores eleitos presentes a esta assembleia. Taboão da
Serra, 17 de maio de 2017. (aa.) Drextom Finance S/A - p.p. Gilberto Cipullo, Dr. Gilberto Cipullo - presi-
dente, Jair Lunhani - Secretário. Jair Lunhani (Diretor Industrial), Aguinaldo dos Santos Galante (Diretor).
Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Sorocaba, 17 de maio de 2017. Dr.
Gilberto Cipullo - Presidente, Jair Lunhani - Secretário, Aguinaldo dos Santos Galante - Diretor, Jair Lunhani -
Diretor Industrial. JUCESP nº 313.688/17-5 em 07.07.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EAP HOLDING S.A.
CNPJ 23.568.362/0001-89 – NIRE 35.300.483.952

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 04.07.2017
Data, Hora, Local: 04/07/2017, às 10 horas, na sede social. Presença: Totalidade dos acionistas. 
Mesa: Erika Auta Porr – Presidente. Ulrike Porr – Secretária. Convocação e Publicação: dispensa-
das em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme 
faculta o parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76. Ordem do dia: 1) Aprovação das demonstra-
ções financeiras referente ao exercício social 2016; 2) Remuneração dos honorários da diretoria. 
Deliberações: (1) Aprovada por unanimidade as contas e as demais Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, publicadas em 01/07/2017 no DOESP e 
no jornal Empresas & Negócios; (2) Fixou a remuneração dos membros da Diretoria no valor anual 
global de até R$ 12.000,00. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer 
manifestação, foi encerrada a presente reunião da qual se lavrou a ata. Assinaturas: Presidente da 
Mesa: Erika Auta Porr, Secretária da Mesa: Ulrike Porr. Acionistas Presentes: Erika Auta Porr e Ul-
rike Porr. São Paulo, 04 de Julho de 2017. Erika Auta Porr - Presidente da Mesa. JUCESP sob o nº 
346.342/17-0 em 26/07/17. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Deputado federal Tiririca.

Em entrevista ao Broad-
cast Político na quinta-
-feira (3), um dia após 

votar pela abertura de inves-
tigação contra o presidente 
Michel Temer por corrupção 
passiva, ele criticou o Con-
gresso Nacional e diz não ter o 
“jogo de cintura” exigido para 
ser político. “Não vai mudar. O 
sistema é esse. É toma lá, dá 
cá”, afi rmou.

Um dos deputados mais as-
síduos da Câmara, mas que só 
usou o microfone três vezes no 
plenário, Tiririca vê a maioria 
dos parlamentares trabalhando 
para atender interesses pró-
prios, em detrimento do povo. 
Ele avalia que há parlamenta-
res bem intencionados, mas 
que não conseguem trabalhar 
porque o “sistema” não deixa. 
“A partir do exato momento 
que você entra, ou entra no 
esquema ou não faz. É uma 
mão lava a outra. Tu me faz um 
favor, que eu te faço um favor. 
Eu não trabalho dessa forma”, 
desabafou.

Tiririca conta que, certo dia, 
uma rapaz o procurou para ofe-
recer um “negócio” de aluguel 
de carro. “O cara disse, ‘bicho, 

Desiludido, Tiririca critica Congresso 
e diz que deve largar a política

No sétimo ano consecutivo de mandato, o deputado Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca (PR-SP), 
está desiludido com a política e propenso a encerrar a carreira parlamentar em 2018
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a de mandato: a que inclui artes 
e atividades circenses na Lei 
Rouanet.

Tiririca confessa que dispu-
tou o primeiro mandato, em 
2010, apenas para tentar ganhar 
visibilidade como artista. Mu-
dou de ideia quando foi eleito 
com 1,3 milhão de votos, o que o 
tornou o deputado mais votado 
do País. “Aí disse: opa, espera 
aí. Teve voto de protesto, teve. 
Mas teve voto de pessoas que 
acreditam em mim. Não posso 
brincar com isso”, afi rmou. À 
época, o deputado foi eleito 
ao usar o slogan “Pior do que 
está não fica” durante sua 
campanha. 

Para o deputado, os indícios 
apresentados contra o presi-
dente “era coisa muito forte”. 
“Acho que ele tinha que entre-
gar os pontos e pedir para sair. 
Foi muito feio, muito agressivo 
para o País essas denúncias”, 
afi rmou. Quando perguntado 
se o Brasil tem jeito, lembrou 
uma música “das antigas” de 
Bezerra da Silva, cujo refrão 
diz “para tirar meu Brasil dessa 
baderna, só quando morcego 
doar sangue e saci cruzar as 
pernas” (AE).

vamos fazer assim, tal, o valor 
tal’. Eu disse: acho que você está 
conversando com o cara erra-
do. Não uso carro da Câmara, 
o carro é meu. Ele disse: ‘não, 
é porque a maioria faz isso’”, 
relatou o parlamentar, sem dar 
nomes e mais detalhes sobre o 
fato. “Fiquei muito decepciona-
do com muita coisa que vi lá”, 
acrescentou. 

Após se eleger duas vezes 
deputado com mais de um 
milhão de votos em cada uma 

das eleições, Tiririca acha que 
não tem como continuar na 
política. “Do fundo do meu 
coração, estou em dúvida, 
e mais para não disputar”, 
confessou. Questionado se a 
aversão a políticos tradicionais 
não poderia favorecê-lo, ele 
respondeu: “Pode ser que sim 
ou que não. Mas, para fazer o 
que? Passar oito anos e aprovar 
um projeto”, disse o deputado, 
que só conseguiu aprovar uma 
de suas propostas em sete anos 

São Paulo - O presidente da Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea), Antonio Megale, afi rmou 
nesta sexta-feira, 4, que o decreto publicado 
pelo governo argentino, que tem o objetivo de 
diminuir a importação de carros produzidos no 
Brasil, não deve reduzir as vendas para o país 
vizinho. O decreto exige que as montadoras ins-
taladas na Argentina que estão ultrapassando 
o limite de importações permitido pelo acordo 
com o Brasil depositem garantias de que as 
multas decorrentes do excesso de importação 
serão pagas ao fi nal do acordo.

Para Megale, a tendência é que, apesar 

disso, as fi liais das montadoras na Argentina 
não diminuam as importações de carros 
produzidos no Brasil, porque ainda existe 
demanda. “Não deve ter impacto nas nossas 
exportações”, disse o executivo, que garantiu 
que a projeção da Anfavea para exportação 
está mantida em crescimento de 35,6% em 
2017. Apesar disso, Megale demonstrou repro-
var a medida da Argentina. “O acordo entre 
os dois países foi feito para durar até 2020 
justamente para absorver essas oscilações 
que acontecem de uma forma natural entre 
os mercados”, disse.

O acordo diz que para cada US$ 1 que o Brasil 

importa da Argentina, pode-se exportar US$ 
1,5 para a Argentina. No entanto, nos 12 meses 
encerrados em junho, o Brasil exportou US$ 
1,96. O desequilíbrio ocorre porque, enquan-
to a demanda do mercado brasileiro ainda é 
baixa, a demanda argentina está próxima de 
bater recorde. Megale acredita que até 2020 o 
comércio entre os países retomará o equilíbrio 
proposto pelo acordo. “Muitos investimentos 
estão sendo anunciados na Argentina, o que 
resultará em novos produtos, e o mercado 
brasileiro vai voltar a crescer, então provavel-
mente vamos ter uma reversão desse quadro”, 
afi rmou (AE).

Anfavea: decreto da Argentina não deve diminuir exportações brasileiras
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(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

Especial
Fotos: Divulgação

Leila Kiyomura/Jornal da USP

Ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de 
Assis, não é apenas uma mera exigência do vestibular 
da Fuvest. É adentrar um universo que vai além da 

academia, uma oportunidade de conhecer um dos livros 
mais importantes da literatura universal e observar o homem 
com suas dúvidas, certezas, paixões, medos. Dialogar com 
Machado de Assis pode não ser tarefa fácil para os jovens 
que almejam uma vaga na universidade pública. Mas há a 
possibilidade de conversar com um autor que estimula a 
inteligência do leitor.

Para orientar sobre a importância da leitura de Memórias 
Póstumas de Brás Cubas, o Jornal da USP entrevistou o 
professor Hélio de Seixas Guimarães, do Departamento de 
Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofi a, 
Letras e Ciências Humanas da USP, especialista em estudos 

machadianos. “É importante que os alunos que postulam um 
lugar na Universidade tenham a oportunidade de conhecer 
um livro tão desafi ador e fascinante como esse, sem dúvida 
um dos livros escritos no século XIX mais ousados de todos 
os tempos”, assinala.

O romance foi publicado pela primeira vez 
em 1880. A narração é em primeira pessoa. 
O narrador, Brás Cubas, é um defunto que 
vai contando as suas lembranças. Ao abrir 
o livro, o leitor já é surpreendido com a 
dedicatória:

"Ao verme que primeiro roeu as frias car-
nes do meu cadáver dedico com saudosa 
lembrança estas memórias póstumas". Na 
página seguinte, o autor defunto chama o 
leitor para uma conversa ao pé do ouvido 
e avisa: “A obra em si mesma é tudo; se te 
agradar, fi no leitor, pago-me da tarefa; se não te agradar, 
pago-te com um piparote, e adeus. Brás Cubas”.

Diante de tanta irreverência e do convite desafi ador, 
como não prosseguir com a leitura? O narrador defunto 

Arte Jornal da USP sobre foto Wikimedia Commons.

“Memórias Póstumas de Brás 
Cubas” observa a condição humana
Publicado em 1880, livro desafi ou 
todos os sistemas explicativos da 
época, incluindo religião e ciência.

Diferentes edições do livro publicado pela primeira vez em 1880.
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tinha razão. “Há mais de 130 
anos, Memórias Póstumas de 
Brás Cubas é lido por leitores 
de todo o mundo”, observa 
o professor Guimarães. Um 
convite que o pesquisador 
estende aos vestibulandos: 
“Penso que o aluno pode 
aproveitar muito, tanto a 
leitura do livro como o que 
se pensou e se escreveu 
sobre ele durante todo 
esse tempo. Por tratar de 
todas as grandes questões 
da humanidade, desde as 
mais comezinhas até as mais 
amplas, ele permite avaliar 
o nível de entendimento e 
crítica dos seus leitores”.

“Esse é o romance que pôs 
a literatura e a cultura bra-
sileira em outro patamar, na 
medida em que questionou 
todos os programas, crenças, 
ilusões e preconceitos”.

Guimarães esclarece que 
Memórias Póstumas de 
Brás Cubas impulsionou a 
literatura e a cultura a outro 
patamar. “Nesse romance, o 
autor questionou todos os 
programas, crenças, ilusões 
e preconceitos que até então 
pautavam a produção cultu-
ral e a vida não só no Brasil, mas no mundo. É um livro que 
desafi ou todos os sistemas explicativos disponíveis então e, 
em grande medida, até hoje, incluindo a religião e a ciência. 
A medida da importância está no fato de que a indepen-
dência literária e intelectual que Machado demonstra na 
composição desse livro continua a nos assombrar e intrigar.”

Brás Cubas narra as suas memórias. O pri-
meiro capítulo versa sobre o óbito do autor. 
O morto escreve: “Dito isto, expirei às duas 
horas da tarde de uma sexta-feira do mês de 
agosto de 1869, na minha bela chácara de 
Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, 
era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui 
acompanhado ao cemitério por onze amigos”. 
Os detalhes curiosos que mesclam humor e 
sadismo em cada parágrafo surpreendem. 
Não é um livro para ser lido uma única vez e, 
muito menos, às pressas. Os resumos sobre o 
livro para facilitar o estudo fogem ao universo 
machadiano.

Até que ponto o escritor, sob a irreverência de Brás Cubas, 
apostou um piparote na boa leitura de suas memórias? “Não 
sei se Machado acreditava no bom nível do leitor; acho que 
em muitos momentos ele teve dúvidas e foi muito crítico dos 

hábitos de leitura e dos gos-
tos literários predominantes 
no seu tempo”, responde o 
professor Guimarães. “Mas 
seus livros certamente são 
muito provocativos e exi-
gentes com o leitor, que 
difi cilmente fi ca indiferente 
a eles ou passa incólume pela 
experiência da leitura. São 
livros que não dão sossego 
para o leitor, que é a todo 
o tempo desafi ado a tomar 
posição e tirar suas próprias 
conclusões sobre aquilo que 
está lendo”.

“Penso que a leitura de um 
romance exige mesmo algum 

Ilustração de Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
edição da Gráfi ca e Editora Edigraf, lançada em 1962.
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Ilustração de Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
Gráfi ca e Editora Edigraf, 1962.
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Professor Hélio de 
Seixas Guimarães: livro 
desafi ador e fascinante.
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silêncio e capacidade de con-
centração, que precisamos 
buscar em meio à profusão 
de estímulos a que estamos 
submetidos hoje”.

“Lendo… E relendo.” Esta 
é a orientação do professor 
para todos que quiserem 
conhecer Machado de Assis. 
Porém, no mundo contem-
porâneo, entre os ruídos 
e a avidez da sociedade 
informatizada, como ser o 
“fi no leitor” defi nido pelo 
escritor, mesmo diante da 
leitura nas telas dos compu-
tadores e celulares? Hélio de 
Seixas Guimarães, autor de 
diversos livros, artigos e do 
recente Machado de Assis, o 
Escritor que nos Lê, lançado 
pela Editora Unesp, lembra 
a trajetória das sucessivas 
gerações de leitores que 
encontram sempre novos 
aspectos a serem discutidos 
e pesquisados.

Com Memórias Póstumas 
de Brás Cubas fi ca o desafi o 
dos vestibulandos de desen-
volver, mesmo nas telas dos 
computadores, o silêncio e a 
capacidade de concentração 
que a sua leitura exige. “É 

algo que precisa ser treinado e aprendido, que exige certa 
disciplina, mas que a meu ver traz muitas recompensas, pois 
nos conecta com um certo tipo de inteligência e sensibilidade 
que só se encontram na grande arte”, afi rma o professor.



News@TI
de ensino é o seu peso na avaliação dos pais sobre a qualidade de sua 
instituição. Para ajudá-lo nesta missão a G4S reuniu respostas num 
ebook gratuito para você, responsável por este tipo de contratação. 
Dividido em 5 capítulos, ilustrado e com linguagem direta, o ebook 
traz desde a lista de documentos essenciais para verifi car a solidez de 
um fornecedor, passando por estratégias de planejamento até dicas de 
como checar a qualidade do serviço prestado (https://goo.gl/fmUVjw).

 

e-book gratuito sobre limpeza e manutenção 

@A limpeza e a manutenção são tarefas estratégicas e podem se 
tornar cruciais em determinados negócios. Num ambiente edu-

cacional, por exemplo, essas atividades infl uenciam desde a saúde 
de alunos e professores até o bom andamento das aulas e atividades. 
Outro ponto característico da limpeza e manutenção de instituições 

São Paulo, sábado a segunda-feira, 05 a 07 de agosto de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Cloud Computing aliado ao 
BYOD está mudando
o mercado para as

pequenas e médias empresas 

Quando você acessa 

qualquer portal de 

notícias relacionado 

ao mercado de TI, 

encontra uma série de 

informações sobre o 

futuro da TI na nuvem

A tendência de levar aplica-
ções e dados para a nuvem 
não é apenas uma estra-

tégia de marketing das maiores 
empresas de cloud do mundo 
(Amazon, Microsoft e Google). Há 
diversas vantagens para os negó-
cios: custo, agilidade, gerencia-
mento e segurança. Então, qual a 
velocidade da aceitação da nuvem, 
especialmente para pequenas e 
médias empresas (PMEs)?

Em fevereiro de 2017, a Paessler 
fez essa pergunta aos adminis-
tradores de TI. Comparado com 
outros dois estudos publicados 
recentemente: Rightscale's "State 
of The Cloud 2017" report e Intel 
Securities' report "The state of 
cloud adoption and security", 
nossos resultados mostram uma 
diferença no grupo de participan-
tes.  Além disso, consideramos 
empresas com menos de 500 
empregados como categoria PME, 
o que signifi ca que o estudo da 
Paessler sobre aceitação na nu-
vem oferece dados abrangentes 
em relação a empresas de menor 
porte, se comparado aos outros 
dois levantamentos, com foco em 
grandes companhias. 

Quase 70% das empresas 

PMEs estão utilizando a 

nuvem ou estarão utilizando 

em breve. 

Em nosso levantamento ques-
tionamos os participantes sobre 
serviços específi cos de nuvem, e 
descobrimos que a aceitação mais 
alta para serviços de cloud está 
relacionado à hospedagem Web 
(80%) e a e-mail (78%) seguidos 
por aplicações de offi ce (74%). 

O funcionamento de máqui-
nas virtuais (VMs) na nuvem é 
admitido e planejado por 55% 
dos respondentes. Para todas as 
demais aplicações entre 55% e 
70% dos participantes estão ou 
estarão utilizando a nuvem nos 
próximos anos. Não é o objetivo 
desse artigo falar sobre porque o 
mundo está movendo as suas in-
formações para a nuvem. O ponto 
é que essa migração é inevitável. 
Essas três pesquisas indicam que 
as empresas listadas na Fortune 
500 estão indo para a nuvem, assim 
como as PMEs.

Quase todos os negócios 

estão prontos para rodar na 

nuvem híbrida

A nuvem assumirá parte do que 
nós vivenciamos com a Internet e 
as redes (para os consumidores 
isso já está ocorrendo). Os admi-
nistradores que gerenciam uma 
rede local com switches, cabos 
de cobre, e uma ou mais salas de 
dados, sabem, que uma parte do 
trabalho deles e dos hardwares 
não irão para a nuvem tão rápi-
do. Isso signifi ca conviver com 
uma mistura de nuvem pública e 
privada, onde alguns dados estão 
instalados no seu próprio data 
center, e outros na nuvem.  

Nesse contexto, usamos uma 
definição ampla de “cloud”, 
signifi cando tudo que NÃO está 
correndo nas suas instalações 
ou no seu próprio data center. 
Se uma aplicação, serviço ou 
armazenamento é processado 
em um hardware/rede que não é 
administrado por você (e você o 
acessa por meio da Internet) nós 
consideramos isso como nuvem 
(PaaS ou IaaS em nuvem pública 
ou privada), especialmente quan-
do você sequer opera aplicação ou 
o sistema operacional (Software-
-as-a-Service). Consequentemen-
te, “Nuvem Hibrida” mistura fl uxo 
de trabalho e serviços na nuvem 
(“nuvem pública”) e em uma rede 
local (“nuvem privada”) dentro de 
uma rede mista. 

Pode ser que você não utilize 
diretamente a nuvem da Amazon 
ou da Microsoft, porém atual-
mente quase todos os usuários 
da Internet utilizam serviços em 
cloud. Todos os telefones móveis 
estão constantemente falando 
pela nuvem. Em muitos depar-
tamentos, serviços SaaS como 
Dropbox, Salesforce, Offi ce 365 
e Google Apps são utilizados o 
tempo todo. As aplicações de 
software de ponta (Big Data, In-
teligência Artifi cial, etc) não estão 
mais disponíveis localmente – os 
fornecedores oferecem somente 

em versão SaaS, o que contribui 
para alavancar a adoção da cloud. 

Elimine a política de “não 

nuvem” (se você tem 

uma), inclua o Shadow IT 

e considere isso como sua 

“Nuvem Híbrida”

Alguns administradores con-
siderariam aplicações em cloud 
como parte do “Shadow IT” (por 
exemplo, os departamentos da 
empresa utilizam serviços de SaaS 
sem avisar a TI) e gostariam de 
desliga-las, mas não podem fazer 
muito, porque esses serviços já são 
parte fundamental da vida cotidia-
na corporativa. Uma pesquisa da 
CipherCloud apontou que 86% das 
aplicações em cloud utilizadas no 
ambiente de trabalho não foram 
autorizadas. 

Isso signifi ca que o setor de TI 
das empresas perdeu efetivamen-
te o controle sobre as aplicações, 
visto que pessoas e departamentos 
dizem que “Eu posso ir para a Web 
e ter acesso a aplicações e serviços 
em poucos minutos e começar a 
produzir. Por que me preocupar 
com os administradores de TI 
?”. Muitos usuários sequer têm 
consciência dos riscos que estão 
trazendo para a empresa; e isto é 
um desafi o para as organizações 
– educar o usuário. Para lidar com 
essa situação, algumas empresas 
estabeleceram um catálogo de ser-
viços de cloud aprovados, os quais 
os usuários podem selecionar sem 
aprovação prévia da TI. 

BYOD, o companheiro da 

cloud: quem precisa de 

Ethernet quando todos estão 

utilizando aplicações na 

nuvem? 

A Microsoft vem nos mostran-
do o futuro do WiFi e do BYOD. 
Em agosto de 2016, a companhia 
anunciou que estaria abando-
nando a Ethernet de cobre em 
660 localidades em favor do WiFi 
nos próximos 24 meses. “Nossos 
usuários não utilizam mais mesas 
como estações de trabalho. Eles 
estão empregando seus celulares, 
tablets, e computadores desktop”, 
explica um gerente da Microsoft 
em um Q&A  publicado no blog 
Microsoft Azure. “É um ecossis-
tema de aparelhos envolvidos em 
vez de um simples dispositivo de 
produtividade, e a maior parte 
desses equipamentos suportam 
wireless. De fato, a maior parte 
deles aceitam somente wireless”, 
comentário de David Lef, principal 
arquiteto de redes da Microsoft IT. 

A Microsoft espera que saindo 
da infraestrutura com fi o para 
BYOD irá reduzir em 50% o seu 
montante de equipamentos de 
redes. Claro que alguns escritórios 
continuarão com rede em cobre, 
por exemplo, laboratórios, data 
centers e outros. Mas, no fi nal, a 
companhia espera que 90% dos 
usuários fi nais de infraestrutura de 
rede estarão acessando arquivos 
por meio de sinais  sem fi o (wire-
less). E isso está atrelado à missão 
de migrar 90% da TI interna para 
a nuvem Azure. 

Segundo o nosso levantamento, 
59% dos respondentes esperam 
que suas organizações sigam esse 
caminho nos próximos 36 meses.

BYOD + Cloud = Futuro: A 
combinação dessas duas tendên-
cias irá mudar terminantemente 
o trabalho e o ambiente dos admi-
nistradores de sistemas em todo o 
mundo. Dependendo do grau de 
uso e dos tipos de aplicações, esse 
processo será rápido ou devagar 
em cada mercado e organização. 
E permanecerá um pequeno 
conjunto de aplicações que não 
pode ser movido para a nuvem 
por diferentes razões. 

Entretanto, creio que essa ten-
dência já está em curso e afetará 
todos as organizações em um futu-
ro próximo. Os administradores de 
TI precisam tomar conhecimento 
da nuvem, entender a segurança 
e a confi abilidade das aplicações. 

Na Paessler, nós tivemos por 
alguns anos a “Política Primeira 
Nuvem”. A razão foi que como 
fornecedor de infraestrutura 
deveríamos chegar na nuvem an-
tes e preparar nossos serviços 
e produtos para esse ambiente. 
Queríamos estar prontos quando 
a maioria dos nossos clientes co-
meçasse a se enveredar por esse 
caminho. Agora, nós temos mais e 
mais conhecimentos sobre cloud, 
o que nos capacita a trabalhar na 
nuvem em diversos aspectos do 
nosso negócio. Nossa conclusão? 
Valeu a pena o esforço! 

(*) É CEO da Paessler AG.

Dirk Paessler (*)

Rita D’Andrea (*)

Parceiros externos desta corporação também estavam envol-
vidos no golpe. O quadro de fraudes era agravado, ainda, 
pelo fato de ocorrer constantemente o roubo ou a compra 

de senhas de acesso às aplicações de negócios desta empresa – 
os sistemas que, ativados, autorizariam a entrega dos serviços 
digitais. Uma investigação policial mostrou, posteriormente, que 
essas ações criminosas eram provocadas por pressões e ameaças 
de trafi cantes aos operadores do contact center desta empresa. 

Em plena era de transformação digital, cada etapa desta fraude 
ocorreu por meio do uso indevido das aplicações corporativas, 
sistemas responsáveis por manter os processos e os negócios 
dessa corporação funcionando.  Ao fi nal do dia, milhões de reais se 
perderam, e essa empresa teve de iniciar uma revolução interna e 
externa para garantir a segurança de seus processos e aplicações. 

A fraude ocupacional, também conhecida como desfalque, ocor-
re quando, por meio de um processo deliberado, um colaborador 
faz mau uso ou emprega mal os recursos ou o patrimônio de uma 
empresa em seu próprio benefício pessoal. Segundo a empresa 
de pesquisas de mercado Static Brain, em 2014 funcionários 
norte-americanos roubaram US$ 50 milhões das empresas onde 
trabalham. 

Um dado preocupante é que esse ataque interno é 

difícil de ser descoberto: o tempo médio de ocorrência 

da fraude antes de sua detecção é de 2 anos. 

Em 2014, dados do Estudo Global de Fraudes (um levantamento 
realizado pela maior entidade de fi scais de fraudes dos EUA, a 
Association of Certifi ed Fraud Examiners), mostraram que 77% 
das fraudes ocupacionais foram cometidas por funcionários das 
áreas de contabilidade, operações, vendas, gestão executiva, 
atendimento ao cliente, compras ou fi nanças. Quanto aos setores 
da economia, bancos e serviços fi nanceiros, governo e adminis-
tração pública, telecomunicações e indústria tenderam a ter o 
maior número de casos de fraude. Somente no mercado norte-
-americano de Telecom, por exemplo, estima-se que as fraudes 
tragam prejuízos anuais de mais de US$ 40 bilhões por ano (dado 
da Communications Fraud Control Association). 

A fraude ocorre primariamente em empresas com claras vul-
nerabilidades em seus processos e sistemas. São corporações 
que já vivem a transformação digital, mas ainda não contam com 
políticas e tecnologias de segurança à altura da engenhosidade 
dos criminosos. Neste quadro, os sistemas de faturamento (entre 
outras aplicações de negócios) e as vulnerabilidades das redes 
são facilmente explorados para obter acesso. Uma das fraudes 
mais comuns é o roubo de identidades – somente este tipo de 
crime gerou, nos EUA, no ano passado, perdas na ordem de US$ 
4,32 bilhões. 

Fraudes feitas por funcionários: 
o crime nasce na empresa

Uma empresa de serviços digitais descobriu, recentemente, que era vítima de fraudes perpetradas por 
seus próprios funcionários. Profi ssionais internos renovavam continuamente pacotes de degustação de 
serviços oferecidos gratuitamente a vários clientes. Dessa forma, alguns usuários tinham acesso pleno 
à oferta desta empresa sem, no entanto, pagar um centavo por isso

O roubo de identidade é especialmente efi caz na hora 

do criminoso acessar os dados essenciais para que se 

cometa o desfalque. 

Complexas aplicações corporativas rodando na nuvem ou 
fora da nuvem são o alvo preferencial: usuários internos irão 
disparar ações que estão além de sua área de trabalho e dos 
direitos de acesso que receberam de seu empregador, passan-
do a autorizar, de forma fraudulenta, a compra ou venda de 
serviços, o cadastramento de novos clientes, a transferência 
de recursos, etc.  

A luta contra esse tipo de fraude é algo que alia soluções tec-
nológicas a novos processos, treinamentos e controles (foco em 
pessoas). Algumas das melhores práticas para reduzir o risco 
de fraudes incluem estabelecer uma central de atendimento 
antifraude pronta a receber denúncias (anônimas ou não). É 
importante, ainda, efetuar auditorias de surpresa. 

Nesta empreitada é fundamental, ainda, implementar sistemas 
que monitorem e analisem ativamente os dados e as aplicações da 
empresa. Esses sistemas “lerão” o comportamento da aplicação 
e emitirão um alerta no caso de acessos estranhos ocorrerem. A 
plataforma IAM (Identity and Access Management, gerenciamento 
de identidade e acesso) pode ajudar nesta luta. Essa tecnologia 
de segurança autentica com grande precisão a identidade (e os 
consequentes direitos de acesso) da pessoa que deseja interagir 
com a aplicação missão crítica. 

As soluções IAM são um aliado importante do CISO na 

defesa dos sistemas que mantém o negócio funcionando 

– não por acaso, os mesmos sistemas que o fraudador 

tenta penetrar. 

Uma das missões dessas soluções é analisar o contexto de onde 
está sendo feito o acesso do usuário. Onde ele está? Por qual tipo 
de dispositivo a pessoa está acessando a aplicação? O acesso está 
sendo feito no horário comercial? Esse usuário passou pelo crivo 
da tecnologia MFA (Multiple Factor Authentication, autenticação 
realizada a partir de múltiplos fatores – senha, reconhecimento 
biométrico, posse de um token)? É recomendável que o uso de 
soluções como estas esteja inserido num quadro de ações que 
visem a transformação da cultura corporativa e a interiorização, 
por parte dos funcionários, de novos valores. 

A checagem de cada um desses pontos aumenta a inviolabilidade 
do ambiente corporativo e difi culta a realização das fraudes. Em 
tempos de transformação digital, derrota a fraude quem, entre 
várias iniciativas, protege o coração do negócio: a aplicação. 

(*) É country manager da F5 Brasil.

Diante de um cotidiano cada vez mais 
conectado, oferecer Wifi  gratuito e com 
qualidade pode ser uma ótima forma de 
fi delizar e atrair novos clientes. É o que 
mostra uma pesquisa divulgada pelo trio 
de empresas norte-americanas (EarthLink, 
IHL Group e ArTight Networks) que en-
trevistou diversos varejos nova-iorquinos 
e constatou que 27,5% das lojas partici-
pantes tiveram aumento de clientes após a 
implantação de uma rede wireless gratuita.

“Estabelecer o Wi-Fi gratuito atrai os 
consumidores que estão cada vez mais 
conectados e cria uma serie de oportu-
nidades para o estabelecimento e para 
o cliente. Em uma era digital, em que 
as pessoas compartilham informações 
e experiências em tempo real nas redes 
sociais, as empresas que oferecem essa 
facilidade aos usuários podem contar com 
inúmeras vantagens, como por exemplo: 
realização de promoções para clientes que 
curtirem a página, avaliação do serviço/
local e até mesmo atrair outros amigos 
para o estabelecimento”, explica Ana Tex, 
especialista em Marketing Digital.

Para o especialista em Atendimento 
a Clientes, Paulo César Silva, o serviço 
gratuito de Wi-Fi se enquadra na regra 
dos 3Cs, para conquistar a satisfação 
do cliente: “Trata-se de um processo no 
qual é preciso investir mais esforço em 
Conveniência, Comodidade e Conforto. 
Neste caso, o Wi-Fi gratuito se enquadra 

em Comodidade, pois também possibilita 
que o cliente mantenha a sua rotina diária, 
mesmo estando em um restaurante, café 
ou em qualquer outro estabelecimento”. 
Paulo ainda ressalta que ao permitir a 
conexão grátis, a empresa proporciona ao 
consumidor uma sensação de Conforto, o 
que o traz de volta.

 
10 vantagens competitivas de 

oferecer Wi-Fi grátis para seus 

clientes

1) Você cria uma vantagem entre os 
concorrentes que não oferecem a mesma 
comodidade na sua região, explica Paulo 
César Silva.

2) A empresa passa a ser conhecida como 
um local de fácil conexão. Segundo Ana Tex, 
hoje o Wi-Fi pode ser um fator decisivo e 
essencial para que o cliente vá até o seu es-
tabelecimento. Principalmente em horários 
comerciais. “Torne-se um ponto de encontro 
para reuniões de trabalho e estudos”.

3) “Incentiva que seus clientes postem 
fotos e vídeos mostrando o estabeleci-
mento e o que ele pode oferecer”, diz a 
especialista em Marketing Digital.

4) Incentiva o Check-in dos clientes no 
seu estabelecimento.

5) Aumenta o tempo de permanência 
do cliente, o que gera um maior fl uxo de 
consumidores durante o dia, valorizando 
a imagem de um ambiente sempre movi-
mentado, acrescenta Ana Tex.

6) “Com o aumento de permanência 
no seu estabelecimento, também ocorre 
o aumento dos gastos do cliente. Quanto 
mais tempo ele estiver conectado, mais 
ele sentirá o desejo de consumir”, afi rma 
o especialista em Atendimento a Clientes.

7) Possibilita que seus clientes façam 
ligações gratuitas via WhatsApp e outros 
aplicativos conectados.

8) “Possibilita que consumidores espa-
lhem boas notícias sobre o seu negócio na 
internet. É o marketing do boca a boca 
nas redes sociais. Neste caso, para que 
o ‘tiro não saia pela culatra’, procure se 
garantir no atendimento ao cliente. Os 
comentários sobre o seu estabelecimento 
devem ser os melhores possíveis”, alerta 
Paulo César Silva.

9) “É possível criar promoções que te-
nham interação com as redes sociais e ainda 
monitorá-las para saber quê tipo de ação 
atrai o seu público alvo”, lembra Ana Tex.

10) Para fi nalizar, a especialista em Ma-
rketing Digital ainda lembra dos cadastros 
para liberar o acesso ao Wi-Fi gratuito. 
Pedir para que o usuário preencha um 
cadastro para se conectar é uma estratégia 
de geração de mailing direcionado. Com 
ele, você poderá realizar campanhas e 
divulgar novidades diretamente ao seu 
público alvo. Mas atenção! Não difi culte 
a vida do consumidor. O cadastro deve 
ser o mais simples possível ou até mesmo 
interligado com o Facebook, por exemplo.

Dez vantagens competitivas de oferecer Wifi  
grátis para seus clientes



Serviço: Teatro do Incêndio, R. 
Treze de Maio, 48, Bela Vista, tel. 
2609- 3730. Sextas (11 e 18) às 19h30. 
Entrada franca.

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 05 a 07 de agosto de 2017

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA 
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ

 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

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

Esta segunda é o décimo sexto dia da lunação. Lua em Aquário dá maior inclinação para querer se equipar, se modernizar, 

se atualizar dará uma grande vantagem para os setores eletroeletrônico, informática, instalação, automação, celulares e 

portáteis. Pode-se apostar no aumento de consumo de itens de lançamentos recentes. Uma maior necessidade de liberdade e 

renovação pode prejudicar os relacionamentos mais acomodados. Abrir espaço para novas atividades e mais individualidade 

vai ajudar. Esta Lua propicia que nos sintamos livres para demonstrarmos os sentimentos com espontaneidade. Os dramas 

não nos atingem tanto. Abra espaço na vida! Conceda liberdade e se permita liberdade.
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Bom momento para viver intensa-
mente perto de quem lhe seja fi el. 
Controle o ciúme exagerado e a 
carência afetiva que provoca emo-
ções fortes. Aproveite para realizar 
melhorias no ambiente, tanto no 
lar como no trabalho nesta semana. 
55/755 – Vermelho.

Um desejo secreto pode se realizar 
se começar a agir mantendo um novo 
ânimo para sua atividade. Aproveite 
para terminar tudo o que iniciou e 
descartar de sua vida o que não dá 
mais. É tempo de iniciar algo que foi 
preparado para dar lucro no futuro. 
63/663 – Azul.

Evite fazer alguma coisa que gere 
confusão. Muita sensibilidade e a 
intuição e também a busca pelo 
amparo promoverá encontros 
com amigos e trará boas soluções 
para aquilo que vem limitando as 
realizações. Haverá propensão à 
agitação e ansiedade no começo do 
dia. 31/831 – Amarelo.

Ainda podem surgir difi culdades, 
mas nada que não possa ser resol-
vido. Terá solução para uma grande 
difi culdade com empenho e dedica-
ção. No fi nal do dia será de muito bom 
proveito para os trabalhos criativos 
e para os que dão abertura para se 
inovar.  41/941 – Cinza.

Terá soluções em assuntos novos, 
modernos e avançados e tudo que 
seja inédito e inovador. Fique perto 
do seu amor e evite impor sua von-
tade o que pode abalar a relação. 
Diante de pressentimentos não deve 
deixar de ouvir a intuição para não 
errar. 59/359 – Amarelo.

Aproveite para realizar viagens e 
mudanças, descartando o que está 
superado. Alterações serão bem 
aceitas em seu ambiente. Comemore 
o dia se estiver de aniversário e 
inicie seu novo ciclo de vida depois 
que começar o seu novo ano astral. 
81/381 – Verde.

Poderá iniciar algo novo que já 
estiver preparado. Evite coisas de 
última hora e aquilo que ainda não 
estiver preparado.  No amor, nada 
de querer controlar, impor ou exigir. 
Não é um bom momento para fazer 
cobranças no relacionamento a dois. 
27/227 – Vermelho.

Há maior interesse para a convivên-
cia em grupo, para o trato social e 
para as amizades, do que propria-
mente para os vínculos afetivos. 
Não sofra antecipadamente devido 
a problemas do dia a dia, eles serão 
resolvidos. Mantenha o ânimo e a 
ousadia para alcançar um desejo. 
12/512 – Azul. 

Pode-se apostar no aumento de 
consumo de itens de lançamentos 
recentes. Uma maior necessidade 
de liberdade e renovação pode 
prejudicar os relacionamentos mais 
acomodados. Com a Lua em Aquário 
pode tomar decisões importantes. 
33/433 – Amarelo.

Evite atritos que afastam as pessoas 
de seu convívio e causam difi culdade 
de relacionamento. Não pense muito 
para não perder uma boa chance. 
Mantenha o astral elevado nesta 
terça e tudo ocorrerá bem, numa 
boa sem difi culdades maiores com 
a Lua em seu signo. 67/567 – Azul.

A Lua em Aquário propicia que nos 
sintamos livres para demonstrarmos 
os sentimentos com espontanei-
dade. Os dramas não nos atingem 
tanto. Sua imaginação pode pertur-
bar sua vida. Anime-se, pois, logo 
momentos felizes serão vividos na 
intimidade e no relacionamento 
conjugal. 77/177 – Amarelo.

Com o Sol em Aquário a tendência 
é enfrentar as situações difíceis. 
Mudanças inesperadas podem tu-
multuar a vida afetiva esta semana. 
Mantenha o ânimo e a disposição 
de manhã e termine o que estiver 
realizando mesmo diante de maus 
pressentimentos. 64/664 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 07 de Agosto de 2017. Dia de São Caetano, São Sixto 
II e companheiros, Santo Alberto de Messina, São Agatângelo, e 
Dia do Anjo Habuhiah, cuja virtude é a nobreza. Hoje aniversaria 
a atriz Yoná Magalhães que faz 82 anos, o cantor e compositor 
Caetano Veloso que chega aos 75 anos e o ator Raul Gazolla que 
nasceu em 1955.

O nativo do dia
O nativo de LEÃO deste grau é analítico, ponderado, muitas vezes 
crítico e concentrado nos seus próprios interesses. Gosta de ler, 
buscar informações e também se interessa por assuntos espirituais. 
Terá mais possibilidade de êxito com a aplicação da inteligência, 
obtendo resultados práticos, menos abstratos ou especulativos. A 
cura é um de seus mais importantes interesses, e o tempo excessivo 
vivido nas grandes cidades pode obscurecer-lhe temporariamente 
as ideias. Necessita dos ambientes naturais ou campestres para 
refl etir melhor. No lado negativo por ser reservado tende a ser mal 
compreendido.

Dicionário dos sonhos
DEUS – É um sonho que tem sempre relação 
com o estado mental e espiritual de quem sonha. 
Rezar a Deus, consolo. Ser abençoado por ele, 
elevação, prosperidade e fortuna. Falar-lhe, 
grande alegria. Vê-lo com as mãos estendidas 
em sua direção, indica riqueza inesperada, sorte 
no jogo. Números de sorte:  05, 15, 56, 89 e 95.

Simpatias que funcionam
Para o marido “acordar” na cama: Frite um 
punhado de amendoins e coloque sobre eles um 
pouco de mel. Depois, coloque 2 pitadas de sal e 
2 pitadas de cravo moído. Dê para ele mastigar 
devagar e tome junto um copo de vinho.

Estreias para este mês
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Rodas de Conversa - 
“A Gente Submersa” 
reúne mestres da 
cultura popular 
e comunidades 
tradicionais do estado 
de São Paulo em 
bate-papos seguidos 
por vivências (breves 
apresentações das 
manifestações)

No dia 11, a Comunidade 
Jongueira de Taman-
daré, de Guaratingue-

tá, é o grupo convidado. Com 
o Mestre Jefi nho e integrantes 
desta família jongueira, esta 
roda de conversa apresenta 
as particularidades do jongo 
desta comunidade. Os inte-
grantes falam sobre a ma-
nifestação que, atualmente, 
é reconhecida como Patri-
mônio Imaterial do Sudeste. 
E fechando a programação 
do mês, no dia 18, a Aldeia 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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O portal
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da Liber-
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Estradas 
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Sem
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Quirera
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do Paraná
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com Judy
Garland

3/ars — suã — tas. 4/obus — tori. 5/elali. 8/trólebus.

Obra da exposição Segunda 

Natureza. Foto: Divulgação

Confl itos e dramas
Após uma temporada de 

sucesso no primeiro semestre 
o espetáculo “O Filho da Mãe” 
retorna no dia 11 de agosto. A 
peça busca na comédia e na sátira 
do estereótipo das mães, uma 
forma de abordar temas como 
paixão, carinho e relações fami-
liares. A história se passa em um 
apartamento e gira em torno da 
convivência de uma mãe divorcia-
da com seu fi lho. A trama mostra 
de forma bem-humorada os con-
fl itos e dramas nas mais diversas 
situações vividas entre Valentina 
(Eduardo Martini) e Fernando 
(Guilherme Chelucci). Enquanto 
Valentina é uma publicitária bem 
sucedida profi ssionalmente, mas 
completamente desmiolada e 
apaixonada pelo fi lho, Fernando é 
um recém formado roteirista, que 
está indo para Nova York estudar 
cinema contra a vontade da mãe.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga 344, 
República, tel. 3255-1979. Sextas às 21h30 
e sábados às 19h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 
(meia). Até 30/09. 

A banda Metrô formada por Virginie Boutaud 
(vocais), Alec Haiat (guitarra), Yann Laouenan 
(teclados), Xavier Leblanc (baixo) e Dany Roland 
(bateria) está de volta com sua formação original para 
comemorar 30 anos de carreira com o show Olhar 
Ao Vivo. O show conta com a participação especial 
da Banda Autoramas e Ruben Jacobina – parceiro 
na música A Vida é Bela Lalaiá. Para esse show, a 
banda leva ao palco o disco Olhar na íntegra, canções 
do cultuada A Gota Suspensa, o primeiro trabalho 
da banda antes de mudar seu nome paraMetrô, e 
prometem explorar novas pistas musicais trilhadas 
desde o seu reencontro em 2014.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Terça (15) às 21h. Ingressos: R$ 80 e R$ 60.

“João, o Maestro”
Sete semanas de fi lmagens. Esse foi o plano cumprido pela equipe 

da LC Barreto para o longa-metragem “João, o Maestro” sobre a his-
tória de superação e paixão pela música de João Carlos Martins. A 
história conta que João Carlos era uma criança com sérios problemas 
de saúde. Por conta disso, teve uma infância reclusa. Até que um 
piano entrou na casa e na vida de João. A partir daí surge um garoto 
obstinado que, em poucos anos, se transforma em uma das maiores 
promessas da música erudita mundial e chegou a ser considerado 
um dos maiores intérpretes de Bach do século XX. Uma série de 
acidentes passam pela vida do músico e fazem com que ele se afaste 
do piano gradativamente até que um último acontecimento brutal 
interrompe sua carreira de pianista. Como João nunca desistiu, 
seguiu em frente, descobriu a regência, se tornou maestro e segue 
superando todas as difi culdades por amor à música.Com direção 
de Mauro Lima, o fi lme estreia em todo o país no dia 17 de agosto. 
Com Alexandre Nero, Rodrigo Pandolfo, Alinne Moraes, Caco Cio-
cler, Fernanda Nobre, Davi Campolongo, Catherine Sansone, Caio 
Laranjeira, Matheus Guerra, Rafael Trombeta, Rennan Rodrigues, 
Joca Andreazza, Edu Guimarães, Junior Lopes, Eder Giaretta, Giulio 
Lopes, Ondina Clais, entre outros.

Comunidade Jongueira de Tamandaré

Cultura popular
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Wassu Cocal apresenta sua 
dança Toré. Neste bate-papo, 
a comunidade indígena fala 
sobre suas tradições, mantidas 

em agrupamento na cidade de 
Guarulhos, onde mantém os 
costumes, sagrados e profanos, 
indígenas.

Pop/rock

Deus te ama!
Neste dia de sua vida, queri-
do(a) amigo(a), acredito que 
Deus quer que você saiba... ... 
Que se colocar pra baixo não é a 
resposta. Por que você faria com 
você o que Deus jamais faria com 
você? As poucas coisas que você 
não “faz certo” (o que quer que 
isso seja) não podem se compa-
rar com as coisas em que você 
se sobressai. Você sabe disso? 
Você é bom, você é cuidadoso, 
você é generoso, você é sensível, 
você é misericordioso, você é 
clemente, você é mais aceito 
do que imagina, e mais amoroso 
do que acredita ser. Agora... o 
que mais? Tente compreender 
isto: Você está indo muito bem. 
Mais do que “muito bem”. Você 
é excelente. Você é magnífi co, 
você é maravilhoso! E Deus o 
ama muitíssimo!
Amor, Seu Amigo.
Neale Donald Walsch.

Refl exões

A Viagem de Fanny estreia 
no dia 10 de agosto nos cine-
mas e conta a história de uma 
menina que, com seus 12 anos 
já é muito teimosa e sobretu-

do, uma jovem corajosa, pois 
vive escondida num lar dis-
tante de seus pais, cuida das 
duas irmãs mais novas. Tendo 
que fugir precipitadamente, 
Fanny se coloca à frente de 
um grupo de 8 crianças e 
inicia uma perigosa viagem 
através da França ocupada 
para chegar à fronteira com a 
Suíça. Entre medos, gargalha-
das e encontros inesperados, 
o grupinho aprende o que é 
independência e descobre 
o valor da solidariedade, do 
trabalho de equipe e principal-
mente da amizade. Destaque 
da programação do Festival 
Varilux de Cinema Francês 
e do Festival Judaico. Com, 
Cécile de France, Léonie 
Souchaud, Fantine Harduin.

A Viagem de Fanny



INICÍO MINHA COLUNA comentando a Plataforma Cultural 
que Hebe Camargo vai ganhar, após o lançamento de sua biografi a. 
Nascida dia 8 de março de 1929, em Taubaté, a apresentadora, 
que se transformou na grande dama da televisão brasileira, 
conquistou uma legião de fãs de várias idades e gerações.

HEBE MORREU EM SETEMBRO DE 2012 e, para render 
as devidas homenagens  a ela, terá ainda um longa-metragem, 
um documentário, série de TV e ainda uma exposição interati-
va. O projeto tem a coordenação de Cláudio Pessuti, sobrinho 
de Hebe, que contou á coluna que o musical terá a direção de 
Miguel Falabella

SÃO MUITOS OS PROJETOS PARA HOMENAGEAR 

ESSA DIVA DA TV, que esteve presente desde o surgimento 
dessa mídia moderna e atual, somando 70 anos a frente da 
telinha. Para se ter uma ideia do seu inicio de carreira, ela foi 
retirar os primeiros aparelhos de TV no Porto de Santos no 
começo da TV no Brasil.

‘BELA VENTURA’, NOVELA DA RECORD TV, resgata o 
gênero capa e espada. A história é muito mais voltada para o 
romance e para o conto de fadas do que para o realismo. ‘Game 
Of Thrones’, que é o comparativo quando se fala em idade Média, 
é o que deve mostrar a história.

REALMENTE A NOVELA ‘BELA VENTURA’ segue por um 
caminho diferente. Sem dragões domesticados e mortos-vivos 
ameaçando os personagens, a novela segue na linha do gênero 
capa e espada, popular em nossa TV nos anos 1960, mas com 
um enfoque nas relações dos personagens.

A HISTÓRIA É DE UM AMOR PROIBIDO entre o príncipe 
Enrico (Bernardo Velasco), herdeiro do trono da cidade fi ctícia 
que dá nome á trama, e a plebeia Pietra (Rayanne Morais). ‘Bela 
ventura’ é totalmente baseada nas novelas  de cavalaria e fala 
da história dos reis.

DEPOIS DO GRANDE SUCESSO EM ‘ROCK STORY’, 
o ator Caio Paduan grava com Erika Januza a primeira cena do 
casal Bruno e Raquel, próxima novela das 9 , que terá o título 
‘O Outro Lado Do Paraíso’.  A novela será gravada na Praia da 
Graciosa, em Palmas de Tocantins.

A TV CULTURA INOVA NA SUA PROGRAMAÇÃO. Desde 
o começo do mês, o jornal da emissora conta com plateia uma 
vez por semana. Composta por estudantes e telespectadores, 
o telejornal vai interagir com os convidados fazendo perguntas 
sobre um tema escolhido. A ideia é boa.

FRASE FINAL: Toda fôrça é fraca se não é unida.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br
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Ativo            2015            2016
Circulante: Caixa/Bancos 93.395,82 126.321,86
IRF a recuperar 16.481,61 22.292,09
Permanente
Investimentos Coligadas 3.222.260,00 4.964.127,95
Total do Ativo 3.332.137,43 5.112.741,90
Passivo            2015            2016
Circulante: PIS/COFINS 4.010,53 5.424,41
IRPJ/CSLL 8.438,59 11.413,55
Patrimônio Líquido 3.319.688,31 5.095.903,94
Capital Social 478.000,00 878.000,00
(-) Capital a Realizar (9.000,00) –
Lucros Acumulados 2.850.688,31 4.217.903,94
Total do Passivo 3.332.137,43 5.112.741,90

Balanço Patrimonial Findo em 31/12/2016

HOLD PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 04.506.370/0001-56

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Srs. Acionistas. Apresentamos o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2016 elaboradas de acordo com as normas da legislação societária vigentes. São Paulo, 28 de abril de 2017.

Demonstração do Resultado
Receitas Operacionais              2015               2016
Outras Receitas Não Operacionais 109.877,43 148.613,95
Resultado Equivalência Patrimonial 1.010.253,98 1.741.867,95
(-) Despesas Operacionais
Provisões Tributárias (12.449,12) (22.292,09)
Outras Despesas Operacionais (15.841,24) –
Resultado do Exercício 1.091.841,05 1.868.189,81

Fabricio Botelho Sancho - Diretor   •   David Botelho Sancho  - Diretor
  Giovanni Battista Antonio Savino

Contador - CT.CRC.SP nº 1SP094056/0-O

Demonstração de Lucros/Prejuízos Acumulados 31/12/2016
           2015            2016

Lucros/Prejuízos Acumulados 1.758.418,95 2.850.688,31
(-) Ajustes Anteriores – (500.974,18)
Resultado Equivalência Patrimonial 1.010.682,29 1.741.867,95
Resultado do Período 81.587,07 126.321,86
Saldo Final 2.850.688,31 4.217.903,94
Dividendos a Distribuir 93.395,82 109.483,90

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contabéis em 31/12/2016
Nota 1 - Atividades: A Hold Participações S.A., é uma sociedade anônima de
capital fechado, com objeto social exclusivo de participação societária no
capital de empresa que opera no mercado financeiro e de capitais. Nota 2 -
Principais Praticas Contabeis: As despesas e receitas estão registradas
pelo regime de competência. Nota 3 - O investimento em empresa controlada
está representada pelo valor de participação - 78,14% das ações com direito
a voto na Albatross Corretora de Câmbio e Valores S.A. cujo patrimônio líquido
em 31/12/2016 para fins de equivalência patrimonial é de R$ 6.341.000,00
resultando equivalência de R$ 1.741.867,95. Nota 4 - O capital da Hold em
31/12/2016 é de R$ 878.000,00 e está representado por 878.000 ações nomi-
nativas, sendo 292.667 ordinárias e 585.333 preferencias, sem valor nominal.

Acesso ao tratamento no SUS apresenta barreira e defasagem.

A orientação é de que ele seja realizado anualmente para 
um rastreamento efetivo do câncer do colo do útero, o 
terceiro mais comum nas mulheres brasileiras de acordo 

com estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Quanto 
mais cedo a doença é diagnosticada, maiores as chances das pa-
cientes - entretanto, esse diagnóstico fundamental para ditar as 
chances das mulheres na luta contra o câncer de colo do útero 
é tratado com descaso pelo poder público.

O valor pago pelo SUS pela análise das células coletadas du-
rante o Papanicolau é exatamente de R$6,97: mais do que isso, 
esse valor não é reajustado desde 2014. O alerta é da Sociedade 
Brasileira de Patologia (SBP), entidade médica que representa 
os médicos patologistas – profi ssionais responsáveis pelo diag-
nóstico não apenas de todos os tipos de câncer, mas de diversas 
outras doenças. São esses profi ssionais que analisam o material 
proveniente das cirurgias ou as biópsias dos tumores com a ajuda 
do microscópio, redigindo um laudo anatomopatológico, em que 
várias características desse câncer serão descritas: dentre as quais 
podemos destacar o tipo histológico, o grau de diferenciação, se 
há invasão vascular e como estão as margens cirúrgicas.

Segundo Clóvis Klock, presidente da SBP, a situação da remu-
neração pelo diagnóstico do câncer do colo do útero está longe de 
ser uma exceção. “A análise adequada do Papanicolau, com bons 
materiais e pagando os impostos necessários, não custa menos 
de R$ 14 reais. Esse ainda é um valor focado no material, sem 
considerar a remuneração do especialista que será encarregado 
de analisar as amostras no microscópio não apenas para indicar 
se a paciente tem ou não câncer, mas, nos casos positivos, indicar 
em seu laudo qual o estágio e tipo de tumor”, explica.

O especialista ainda conta que a mesma disparidade acontece 
com outros diagnósticos envolvidos na luta contra o câncer, dos 

mais simples aos mais complexos. Um exemplo disso é a técnica 
conhecida como FISH, sigla em inglês para Hibridização in Situ 
por Fluorescência. No SUS, a remuneração para o FISH utilizado 
para diagnóstico de do receptor HER2+ em casos de câncer de 
mama é de R$ 110 reais por procedimento, a sonda utilizada no 
teste, entretanto, custa R$ 300 reais.

“Esse exame é fundamental para entender como um tumor 
da mama pode ser combatido e com que velocidade pode se 

França proíbe 
contratação de 
parentes de 
políticos

O Parlamento da França 
aprovou na última quinta-feira 
(3) uma lei de “moralização da 
vida pública” que, entre outras 
regras, proíbe que deputados 
contratem parentes de pri-
meiro grau para desemprenhar 
funções públicas.

Com a última votação, que 
teve 383 votos a favor, três 
contrários e 48 abstenções, o 
projeto vai para a sanção do 
presidente Emmanuel Macron, 
que é um dos defensores da 
nova legislação.

Entre outros pontos da lei, 
há ainda um regime mais rígido 
para o gasto dos parlamentares 
e o cancelamento da chamada 
“reserva parlamentar”, um 
conjunto de recursos do Estado 
com que deputados e senadores 
podem financiar livremente 
grupos ou associações em seus 
distritos eleitorais.

A medida surge após diversos 
escândalos envolvendo políti-
cos proeminentes do país. O 
mais polêmico deles envolveu 
o ex-candidato à Presidência da 
França, François Fillon, que é 
alvo de um processo no país por 
ter dados “cargos fi ctícios” para 
sua esposa, Penelope, e dois de 
seus fi lhos (ANSA).

Tabela do SUS é uma das 
principais barreiras

na luta contra o câncer
Conhecido e rotineiro para as mulheres, o exame Papanicolau é indicado para toda a população 
feminina a partir do momento em que é iniciada a vida sexual, especialmente dos 25 aos 64 anos
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desenvolver. Estamos falando de um teste avançado que rastreia 
genes específi cos e consegue direcionar o tratamento da doença, 
é decisivo para que as pacientes possam ter anos a mais de vida. 
A disparidade dessa conta faz com que o acesso das mulheres a 
esse diagnóstico fundamental seja prejudicado”, pontua Clóvis.

Além dos exemplos em que a conta não fecha, o presidente da 
SBP ainda ressalta que a própria defasagem dos preços da tabela 
do SUS é um agravante para a situação da patologia brasileira. “A 
última grande modifi cação da tabela para correção dos valores 
foi em 2008. Desde lá, a maioria dos procedimentos mantém o 
mesmo valor. Apenas a infl ação acumulada já tem efeitos desas-
trosos para a qualidade do diagnóstico”, diz.

A situação atual de remuneração dos diagnósticos feitos pelo 
SUS ainda coloca em cheque o acesso dos pacientes brasileiros 
aos tratamentos mais modernos existentes: a chamada medicina 
personalizada. Quando o assunto é oncologia, essa tendência é 
apontada como o futuro, com cada câncer sendo tratado de forma 
única, atendendo suas próprias especifi cidades e aumentando 
em muito a efetividade do tratamento, ao mesmo tempo em que 
diminuem os efeitos adversos.

“Essa mesma medicina personalizada apresenta um leque mui-
to grande para diagnóstico. Estudos realizados no mundo todo 
apontam que será possível entender cada vez mais os mínimos 
detalhes da doença. Ainda assim, a realidade brasileira está 
distante disso. Fora dos grandes centros de referência, o País, 
via de regra, ainda falha em proporcionar o básico para esses 
pacientes”, afi rma.

Esse básico se traduz em exames que são o primeiro estágio 
da luta contra o câncer, as biópsias. Esse procedimento é feito 
para a coleta de fragmentos de um determinado órgão ou tecido 
para análise posterior por um médico patologista. Para emitir 
seu laudo, ele precisa analisar as amostras minuciosamente no 
microscópio. Longe de ser um diagnóstico automatizado, ele 
leva tempo e envolve etapas como exame da amostra a olho nu, 
processos químicos para preservação e coloração dos tecidos e de 
corte para que as lâminas fi quem prontas para serem analisadas. 

Depois disso o especialista utiliza anos de experiência e estu-
do para comparar as imagens obtidas para emitir seu parecer. 
Só assim ele consegue indicar qual é a doença em questão, seu 
estágio e a melhor conduta terapêutica que o restante da equi-
pe médica deve utilizar. “A falta de um valor justo e condizente 
com a realidade da patologia difi culta o acesso da população, 
principalmente longe dos grandes centros, onde muita vezes 
pode-se contar com Hospitais Universitários, a um diagnóstico 
com a maior qualidade possível”, fi naliza (SBP).

A defasagem dos preços da tabela do SUS é um agravante para a 

situação da patologia brasileira.
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Fontana: mais legitimidade para os candidatos,

com ampliação do debate.

Proposta em análise na Câ-
mara determina a realização 
de prévias eleitorais para a 
escolha dos candidatos dos 
partidos à Presidência da 
República e aos governos 
dos estados. O projeto foi 
apresentado pelo deputado 
Henrique Fontana (PT-RS). 
As prévias deverão ocorrer 
nas sedes dos diretórios mu-
nicipais dos partidos ou em 
prédios públicos pelo menos 
30 dias antes das convenções 
partidárias; e contarão com 
a participação todos os elei-
tores aptos a votar. 

Pelas regras atuais, o 
processo de escolha desses 
candidatos se restringe às 
convenções partidárias, 
das quais podem participar 
apenas eleitores filiados ao 
partido político. Conforme o 
texto, o voto nas prévias será 
facultativo, e cada eleitor 
deverá escolher apenas um 
candidato para cada cargo 
em disputa (presidente e 

governador) em um único 
partido. “Estamos propon-
do que todos os cidadãos, 
filiados ou não ao partido, 
possam contribuir com sua 
opinião sobre as escolhas 
dos candidatos que dispu-
tarão a eleição”, explica 
Fontana.

Para o autor, as regras 
atuais limitam o espaço de 
debates, uma vez que os 
cidadãos escolhem apenas 
entre as opções de candi-
datos já apresentadas pelos 
próprios partidos ou coliga-
ções. “O objetivo é conferir 
mais legitimidade e ampliar 
o debate democrático de 
ideias e propostas no exato 
momento em que os partidos 
defi nem os nomes que irão 
representá-los no processo 
eleitoral”, acrescenta Fonta-
na. O projeto será analisado 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça. Depois segue 
para discussão e votação em 
Plenário (Ag.Câmara).

Projeto torna 
obrigatórias prévias para 
presidente e governador

Luis Macedo/Ag.Câmara

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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

A prefeitura de São Paulo assinou um proto-
colo de intenções para a construção do Parque 
Augusta na região central da capital. O acordo 
foi fi rmado com o Ministério Público e as duas 
empreiteiras que detêm a posse do terreno onde 
será construído o espaço público. Em troca da 
área, de 24 mil m², as empresas receberão ou-
tros 18 mil m² próximos à Marginal Pinheiros, 
na zona oeste da cidade.

A permuta envolve ainda uma série de con-
trapartidas que deverão ser oferecidas pelas 
construturas Setin e Cyrela. Entre os pontos do 
acordo está a elaboração do projeto paisagístico 
e implementação do Parque Augusta e a revi-
talização e manutenção das praças Roosevelt e 
Victor Civita por dois anos. També, está prevista 
a construção de uma creche e de um centro de 
atendimento para população em situação de rua.

No terreno que será repassado as empresas 
está a sede da prefeitura regional de Pinheiros. 
O prédio deve ser demolido, e as construtoras 
deverão arcar com a construção de um novo pré-
dio. Durante a cerimônia, o prefeito João Doria 
lembrou os anos de disputa em torno da área. 
“Passadas quatro gestões de prefeitos na cidade 
de São Paulo, nesta quinta gestão conseguimos 
fi nalmente uma boa equação para a solução de 
um problema da cidade”, comemorou.

Em 2015, o terreno, que pertencia a um 
antigo colégio, foi ocupado por ativistas que 
protestavam contra a possibilidade de a área 
receber um empreendimento imobiliário. Os 
ativistas só deixaram o local após uma ação da 
Polícia Militar em cumprimento a um mandado 
de reintegração de posse. Porém, mesmo depois 
da desocupação, o movimento continuou a 

O terreno pertencia a um antigo colégio e 

foi ocupado por ativistas que protestavam 

contra a possibilidade de a área receber um 

empreendimento imobiliário.

Prefeitura de São Paulo assina acordo 
para construir Parque Augusta
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reivindicar a contrução de um parque no espaço.
Em 2008, o terreno foi declarado de utilidade 

pública pelo então prefeito Gilberto Kassab, mas o 
projeto do parque não foi levado adiante. Também 
em 2015, o prefeito à época, Fernando Haddad, 
destinou para a construção do parque R$ 81,1 
milhões recebidos de bancos estrangeiros como 
indenização por terem movimentado recursos 
desviados pelo ex-prefeito Paulo Maluf na gestão 
de 1993 a 1996. Mesmo assim, não foi possível 
chegar a um acordo com as donas do terreno.

O secretário de Justiça, Anderson Pomini, ga-
rantiu que os termos da permuta não vão trazer 
prejuízo aos cofres públicos. “Não há a menor 
possibilidade de a prefeitura sair dessa história 
toda com qualquer tipo de prejuízo. A juíza 
jamais homologaria um termo de acordo com 
desequilíbrio, com prejuízo para a prefeitura”, 
destacou (ABr).



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Mariana Ianelli - Ardotempo – Autora multifa-
cetada laureada, poetisa , edita nesta obra, crônicas 

veiculadas na revista eletrônica Rubem e no site Vida Breve . 
Dona de uma pena fl uida, consistente, nesses escritos rápidos, 
contudo profundos, o leitor encontrará uma beleza senhorial, 
embora com sutilezas joviais, que refl etem uma alma inquieta, 
soberba, madura. Meu preferido:”110 anos de um cronista da 
eternidade”. Uma ode a Mario Quintana . Garantia de cultura 
prazerosa.

Entre Imagens para Guardar

Marcelo Toledo – Alta Books – Autor fez de 
sua paixão pela natação, na qual destacou-se, uma 
ferramenta infalível para o sucesso: determinação e 
muita paixão nas pretensões. Hoje, a parte sua pouca 
idade, destaca-se como empresário de sucesso, parti-
cularmente voltado ao desenvolvimento de startups, 

focadas em alta tecnologia. Sua trajetória, naturalmente servirá 
de bom espelho para jovens e porque não, para empresários 
maduros. Escrito com a fi nalidade precípua de levar bons e 
fundamentais conhecimentos, pode ser lida, como verdadeiro 
manual de boas práticas, para o devido palmilhar do caminho do 
tão sonhado sucesso!! Deve ser lido por administradores; estu-
dantes; professores, empreendedores ou quem esteja propenso 
a ingressar nos secretáveis caminhos corporativos. Muito útil!

Dono: Um caminho revolucionário 
para o sucesso da sua empresa

Lilian Meyer Frazão (Org) – Summus - Com 
o fi rme propósito de trazer à baila, junto à psicotera-
peutas, no cenário atual, onde o “tenho, logo existo” 
é realmente, para alguns, muito mais necessário do 

que “ser” , profi ssionais com vasta experiência, capitaneados 
pela organizadora, escrevem suas posições e provocam um de-
bate, deveras enriquecedor, sustentando a bandeira gestáltica. 
Trabalho de fôlego, que atingiu seu objetivo. Para profi ssionais 
de saúde, estudantes e professores. Importante!

Questões do Humano
na Contemporaneidade:
Olhares gestálticos

Iêda Maria de Oliveira Lima – Literando & 
Afi ns – Impressionante relato de uma nordestina, 
que junto à família, enfrentou vicissitudes graves, 
no exilio, durante o nosso período militar. Com 
muita galhardia e até uma boa dose de humor, vai 
desfi ando sua caminhada, entre países, até então 

desconhecidos. Seu poder de adaptação é impressionante. 
Conseguiu amigos, até na fria Alemanha. Imaginem! Engana-se 
quem acredita ser uma história chorosa. Ao contrário. Reveste-se 
de ótimo exemplo de superação, um poder extra de adaptação 
e principalmente, sempre acreditar no ser humano, em seu 
calor. Para o jovens, servirá além de bom exemplo, fonte para 
informação e pesquisa. Para os mais vividos, reminiscências e 
boa refl exão. Impactante!

Um Olhar no Retrovisor e 
Outro na Estrada

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

Com apresentação de Ralph Peter.
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As principais equipes da fase terão “pedreiras” pelo caminho.

A Uefa realizou na sexta-feira 
(4) o sorteio dos playoffs da 
Liga dos Campeões, o último 
estágio eliminatório antes da 
fase de grupos. As principais 
equipes que ainda não con-
seguiram a vaga deram azar 
e vão ter “pedreiras” pelo ca-
minho. Os jogos de ida da fase 
preliminar serão nos dias 15 
e 16 de agosto. Já os de volta 
estão marcados para a semana 
seguinte: 22 e 23 de agosto.

O Napoli fará um dos princi-
pais confrontos. Seu adversário 
será o Nice, da França, equipe 
do atacante italiano Mario Ba-
lotelli e que brigou pelo título 
do Campeonato Francês. Outro 
“duelo de titãs” será Liverpool, 
da Inglaterra, e Hoffenheim, 
da Alemanha, equipe que foi 
uma das sensações do Cam-
peonato Alemão nesta última 
temporada.

Já o Sevilla, da Espanha, irá 
encarar uma das surpresas do 
futebol turco, o Istambul Ba-
saksehir, equipe do atacante 
togolês Adebayor, ex-Arsenal 
e Real Madrid.

Maria Cristina Basile Palermo (*)

Assim como outras mo-
dalidades esportivas, o 
hipismo reúne inúmeros 

fatos inusitados acerca de sua 
história e de suas tradições. 
Listei algumas curiosidades 
e “causos” interessantes que 
vocês vão gostar de saber:
 • Por motivo histórico, mon-

tamos sempre pelo lado 
esquerdo do cavalo. Os 
cavaleiros medievais se-
guravam suas espadas do 
lado esquerdo do corpo 
e, por isso, para facilitar a 
montada e evitar acidentes, 
eles subiam pelo mesmo 
lado (assim só precisavam 
passar a perna direita por 
cima da sela) e já calçavam 
o estribo (apoio para os 
pés) esquerdo. Não é à toa 
que os arreios e selas tam-
bém são apertados do lado 
esquerdo. Esse hábito se 
perpetuou mesmo depois 
que as espadas deixaram 
de ser usadas;

 • O hipismo é a única mo-
dalidade olímpica em que 
homens e mulheres com-
petem juntos pelas mesmas 
medalhas, em plena condi-
ção de igualdade;

 • A prova de saltos foi inspira-

Luiza Almeida com seu Pastor.

Existe uma grande 

diferença entre 

oportunidade e 

oportunismo

Uma, é aquela em que as 
pessoas querem levar 
vantagem em tudo, ser 

esperto, ganhar a qualquer 
custo sendo que a outra, vai na 
contramão deste movimento 
cada vez mais presente e en-
raizado na cultura brasileira.

Enquanto eu morava no Bra-
sil, vivenciei diversas situações 
em que me deparei com o opor-
tunismo e isso me incomodava 
demais. Por isso, desde quando 
passei a ter residência fi xa nos 
Estados Unidos, decidi por um 
ponto fi nal nisto. Hoje, eu não 
tolero esse comportamento 
e principalmente as pessoas 
que convivem comigo sabem 
o quanto sou rígido fazendo 
duras críticas quando identifi -
co o vício do oportunismo nas 
minhas relações de negócios.

A cultura do Brasil é riquíssi-
ma, linda e super diversifi cada. 
Porém, esse vício maldito acaba 
com a beleza. A necessidade de 
levar vantagem deixa as pesso-
as cegas e a feira de Acari, no Rio 
de Janeiro, é um belo exemplo 
deste contraste. O mercadão 
de produtos roubados é pro-
movido às custas de inúmeras 
mortes e assaltos por conta de 
um comércio que não tem fi m.

Em São Paulo, mais preci-
samente na Avenida Paulista, 
tem um shopping de artigos 
chineses a preço popular. Con-
fesso que eu ia todo o fi nal de 
semana lá para olhar as novida-
des e sempre comprava um dvd 
ou outro e um monte de outras 
coisas que eram considerados 
réplicas de primeira linha. 
Quem realmente usa artigos 
de luxo sabe a diferença entre 
o pirata e o original.

Mesmo que você tenha um 
auto estima lá em cima e não 
se incomode com o julgamento 
dos outros, ou é do tipo que 
adota a política do “estou nem 
aí”, existe algo implícito neste 
jogo muito mais grave do que 
a opinião alheia, que é o dano 
causado pelo consumo deste 
tipo de produto. Não há paga-
mento de impostos referente 
a mercadoria e recolhimento 
de tributos. Só por isso esse 
produto chegou até o seu con-
sumidor fi nal. Vidas acabam 
porque alguém tem a neces-

sidade porca de comprar algo 
“baratinho”. E não é exagero.

Tenho um amigo que hoje 
reside nos Estados Unidos. A 
família dele quando morava no 
Brasil possuía uma transpor-
tadora com cinco caminhões. 
Sempre que se tratava de uma 
carga valiosa, quem fazia o 
transporte era o pai, o dono 
da empresa. Ele tinha esse 
cuidado para zelar pelo mate-
rial do cliente e garantir que o 
produto caro chegaria ao seu 
destino conforme o esperado, 
sem danos. Até que um dia, 
ele foi roubado e sequestrado. 

A quadrilha pediu R$50 mil 
reais, e a carga era de televisões. 
Ele fi cou quatro dias em cati-
veiro e não havia possibilidade 
de pagar pelo valor exigido. Não 
avisaram a polícia e as negocia-
ções chegaram a R$10 mil. A 
quantia foi paga, mas o pai foi 
encontrado morto, sendo que 
ele havia falecido muito antes 
da entrega do dinheiro.

Ainda me questiono como 
que as pessoas têm coragem de 
comprar esses produtos. O de-
tergente mais barato, o salame, 
sabão em pó que vendidos na 
feira de acari custaram a vida 
de alguém. Além disso, deixou 
o seguro para todo mundo mais 
caro, impactando na economia 
como um todo. Quantas vezes 
subiu o seguro do seu carro? 
Mas na hora de comprar uma 
peça, muitos não abrem a mão 
de ir até um desmanche. É 
essa consciência que precisa 
mudar. Quando isso acontecer, 
o país muda de patamar.

Quem compra produto fruto 
de roubo de carga, ou pirata, 
não faz ideia do prejuízo para o 
país, além da energia negativa 
que vem de carona. O brasi-
leiro precisa parar de aceitar 
migalhas dos outros e mudar a 
condição de vida e adquiri itens 
que de fato possuem qualidade 
e são duráveis. Comprar itens 
de péssima qualidade ou por 
preços até 70% a menos do 
que comercializados em lojas 
tradicionais, jamais pode ser 
um bom negócio.

(*) - Possui especialização em 
International Business and Global 

Law pelo Eckerd College - St 
Petersburg e em tributação no 

mercado fi nanceiro, pela FGV-SP, 
LLM em mercado Financeiro e de 

Capitais pelo IBMEC e LLM em Health 
Law pela Southern University of 

Illinois. É sócio fundador da Loyalty 
Miami (http://www.loyalty.miami/

inicio.html).

Brasileiro e a insana 
mania de economizar

em coisas erradas
Daniel Toledo (*)

O hipismo e suas curiosidades
Em 2008, nos Jogos de Pequim, a brasileira Luiza Almeida, então com apenas 16 anos, fez história ao 
se tornar a amazona mais jovem da história da competição

de CCE em Los Angeles 
(1984) e em Seul (1988), 
o neozelandês Mark Todd, 
que também era fazendei-
ro, vendeu quase todas 
as suas terras para poder 
participar da prova;

 • O esporte reúne dois dos 
atletas mais velhos de todos 
os tempos na disputa dos 
Jogos Olímpicos. São eles: 
o austríaco Arthur Von Pon-
gracz e a britânica Lorna 
Johnstone. Pongracz tinha 
72 anos e 59 dias quando 
participou das Olimpíadas 
de Berlim, em 1936. Ele é 
o segundo atleta mais velho 
da história. Já, entre as 
mulheres, a amazona bri-
tânica Lorna Johnstone é a 
mais velha a ter disputado 
uma Olimpíada. Ela tinha 
acabado de completar 70 
anos quando competiu em 
Munique, em 1972;

Mas não é só a terceira idade 
que domina o esporte. Em 2008, 
nos Jogos de Pequim, a brasi-
leira Luiza Almeida, então com 
apenas 16 anos, fez história ao 
se tornar a amazona mais jovem 
da história da competição.

(*) - É psicopedagoga e semanalmente 
escreve no Blog Educação e Hipismo. 

Confi ra: (www.educacaoehipismo.
com.br). 
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da na caça à raposa inglesa. 
A modalidade foi criada na 
segunda metade do século 
XIX em um espaço delimi-
tado e com obstáculos que 
reproduziam elementos 
naturais, como troncos, 
barrancos e riachos;

 • Nos jogos da Antuérpia, em 
1920, os belgas incluíram 
uma modalidade — ades-
tramento especial — só 
para conseguir mais uma 
medalha. E a façanha deu 
certo. O campeão foi o belga 
Theodore Bouckaert;

 • Pela primeira e única vez na 

história olímpica, as provas 
de hipismo tiveram seu 
local alterado por conta de 
uma possível contaminação 
no rebanho. Esse fato ocor-
reu durante as Olimpíadas 
de Melbourne, em 1956, 
quando o governo austra-
liano impôs que todos os 
cavalos e éguas que compe-
tissem fossem submetidos 
a uma quarentena longe 
de seus tratadores. Com 
isso, o COI decidiu mudar o 
local das competições para 
Estocolmo, na Suécia;

 • Antes de vencer as provas 

Uefa sorteia playoffs da Liga dos Campeões

Qarabag-AZE x Copenhagen-DIN

APOEL-CHP x Slavia Praga-RTC

Olympiacos-GRE x Rijeka-CRO

Celtic-ESC x Astana-CAZ

Hapoel Beer-Sheva-ISR x Maribor-ESL

Istambul Basaksehir-TUR x Sevilla-ESP

Young Boys-SUI x CSKA Moscou-RUS

Napoli-ITA x Nice-FRA

Liverpool-ING x Hoffenheim-ALE

Sporting-POR x Steaua Bucarest -ROM
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: RODRIGO MANOEL ANDRIOLLO VILELA, profi ssão: executivo de 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/04/1982, 
residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Magno José Vilela e 
de Marie Françoise Andriollo Vilela. O pretendente: CARLOS REINALDO SALVADOR 
LOPES, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, naturalidade: Porto Alegre - RS, 
data-nascimento: 14/06/1983, residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, 
fi lho de Reinaldo dos Santos Lopes e de Marli Maria Salvador Lopes.

O pretendente: MARCOS AMADO ROZENDO PINTO, profi ssão: jornalista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Salvador - BA, data-nascimento: 25/05/1986, residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Oliveira Rozendo Pinto e de Fernanda 
Amado Rozendo Pinto. A pretendente: RENATA LOPES GUIMARÃES VASQUES, pro-
fi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/07/1989, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Fernando 
Deluqui Vasques e de Lilia Lopes Guimarães Vasques.

O pretendente: MATHIAS JOURDAIN DE ALENCASTRO, profi ssão: ciêntista político, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Bagnolet, Seine-Saint-Denis, França, data-nascimento: 
29/02/1984, residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Felipe 
de Alencastro e de Vera Cristina Linhares Jourdain. A pretendente: MARIANA BERALDI 
ANDERSEN, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 15/05/1982, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, 
fi lha de José Carlos Andersen e de Maria José Beraldi Andersen.

O pretendente: RODOLFO COSTA MACHADO, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jundiaí - SP, data-nascimento: 08/05/1986, residente e domiciliado na Vila Pompéia, 
São Paulo - SP, fi lho de Milton Machado e de Janete da Costa Machado. A pretendente: AMAN-
DA SIMARDI BLANCO LOPEZ, profi ssão: analista jurídica, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 07/05/1987, residente e domiciliada na Vila Madalena, São 
Paulo - SP, fi lha de Ramiro Blanco Lopez Filho e de Simone Cristina Simardi Blanco Lopez.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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