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“O perigo de uma 
meia verdade é 
dizer exatamente 
a metade que é 
mentira”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +1,54% Pontos: 
71.923,11 Máxima de +1,95% 
: 72.217 pontos Mínima de 
+0,02% : 70.846 pontos Volu-
me: 9,92 bilhões Variação em 
2017: 19,42% Variação no mês: 
1,54% Dow Jones: +0,18% Pon-
tos: 21.987,56 Nasdaq: +0,1% 
Pontos: 6.435,33 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1446 Venda: R$ 3,1451 
Variação: -0,13% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1327 Venda: R$ 
3,1333 Variação: -0,44% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1270 
Venda: R$ 3,2830 Variação: 
+0,09% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,40% ao 
ano. - Capital de giro, 12,22% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.330,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,62% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,600 
Variação: +0,45%.

Cotação: R$ 3,1565 Variação: 
-0,13% - Euro (17h31)  Compra: 
US$ 1,186   Venda: US$ 1,1861   
Variação: -0,46% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7280 Venda: R$ 
3,7300 Variação: -0,48% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6730 Ven-
da: R$ 3,8830 Variação: -0,1%.

Futuro: +1,7% Pontos: 72.565 
Máxima (pontos): 72.930 Míni-
ma (pontos): 71.600. Global 40 
Cotação: 936,943 centavos de 
dólar Variação: +0,91%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse na sexta-feira 

(1º) que a retomada da 
atividade econômica irá se 
fortalecer nos próximos me-
ses. “Entraremos em 2018 
num ritmo forte e constante. 
Continuaremos a trabalhar 
para garantir que essa ex-
pansão seja longa e dura-
doura, gerando emprego e 
renda para os brasileiros”, 
afirmou, em nota, para co-
mentar o resultado do PIB.

Mais cedo, o IBGE divul-
gou que o PIB fechou o se-
gundo trimestre do ano com 
alta de 0,2% na comparação 
com primeiro trimestre, na 
série ajustada sazonalmen-

     

Ministro da Fazenda garante 
que “entraremos em 2018 
em ritmo forte e constante” 

te. Na comparação com o 
segundo trimestre de 2016, a 
variação do PIB foi de 0,3%. 
Meirelles destacou que, entre 
abril e junho, foi registrado o 
segundo trimestre consecu-
tivo de crescimento, “depois 
de dois anos de retração, in-
flação recorde e desemprego 
crescente”.

“As medidas que adotamos 
para recolocar o Brasil no 
caminho do crescimento sus-
tentável começam a mostrar 
seus efeitos. As empresas 
estão voltando a contratar. 
A inflação baixa e a queda 
consistente dos juros con-
tribuem para a retomada 
do consumo das famílias. O 
IBGE mostrou que o consu-

mo familiar voltou a crescer 
depois de nove trimestres de 
retração”, afirmou.

Para o Ministério do Plane-
jamento, o próximo ano será 
“bastante promissor para o 
setor produtivo e para as fa-
mílias”, confi rmando o cenário 
de recuperação da economia 
e o fi m do período recessivo. 
“O destaque foi a retomada 
do consumo das famílias e do 
setor de serviços, resultante 
de medidas propostas pelo 
governo, de aperfeiçoamen-
to de importantes instru-
mentos econômicos, como 
a permissão de saques das 
contas inativas do FGTS, e de 
destravamento do crédito às 
famílias, como a redução dos 

Presidente Michel Temer, na China, em cerimônia de oferta de fl ores no Monumento aos

Heróis do Povo, disse que o PIB teve uma “boa solução” ao comentar alta de 0,2%.

juros do crédito consignado e 
do cartão de crédito”, avaliou 
o ministério, em nota.

Para o ministério, houve 
“também contribuição favo-
rável por parte da Formação 

Bruta de Capital Fixo [inves-
timentos] que, a despeito de 
ter registrado recuo (-0,7%), 
confirma a trajetória de de-
saceleração da queda dos 
últimos quatro trimestres, 

preparando a retomada do 
investimento, decorrente 
da redução da taxa de juros 
real futura e do cenário mais 
positivo de recuperação 
econômica” (ABr).

Especialistas consideram 
que, embora modesto, o cres-
cimento de 0,2% do PIB no 
segundo trimestre indica que 
o país começa a deixar para 
trás a recessão econômica. 
Para especialistas, o resultado 
positivo entre abril e junho 
também ajuda a consolidar a 
tendência verifi cada no primei-
ro trimestre, quando, favore-
cido pelos bons resultados da 
agropecuária, o PIB cresceu 
1%, interrompendo dois anos 
de quedas consecutivas. 

“Por isso, já se fala que o país 
está saindo da recessão e imagi-
namos fechar este e o próximo 
ano com saldos positivos”, disse 
o diretor de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas do Ipea, José 
Ronaldo Souza Júnior. Destaca 
que as despesas de consumo 
das famílias cresceram 0,7%, 
interrompendo um período de 
nove semestres consecutivos 

O setor de serviços auferiu seu 

melhor desempenho desde

o 3º trimestre de 2013”.

Isac Nóbrega/PR
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Novas estações 
As estações Alto da Boa 

Vista, Borba Gato e Brooklin, 
da linha 5-Lilás do Metrô, 
serão inauguradas na próxima 
quarta-feira (6), benefi ciando 
cerca de 60 mil passageiros/dia. 
As estações AACD-Servidor, 
Chácara Klabin, Eucaliptos, 
Hospital São Paulo, Moema e 
Santa Cruz devem ser abertas 
em dezembro.

O presidente da República 
em exercício, Rodrigo Maia, 
visitou sexta-feira (1°) o Es-
pírito Santo e defendeu as re-
formas da Previdência, política 
e trabalhista. No estado, Maia 
participou da inauguração de 
obras e de reuniões. Segundo 
o presidente em exercício, a 
reforma política, em discussão 
na Câmara, é “fundamental”.

“Espero que nos próximos 
dias a gente consiga convencer 
a maioria da Câmara e depois 
do Senado que sem um novo 
sistema eleitoral não vamos 
conseguir gerar legitimidade 
para os nossos mandatos, nem 
uma proximidade maior da so-
ciedade com a política”, disse 
em declaração após evento no 
estado.

Sobre a reforma da Previdên-
cia, Maia disse que o objetivo 
não é tirar direitos dos traba-
lhadores, mas sim acabar com 
privilégios dos que ganham 
muito. Segundo ele, sem uma 
reforma há o risco de faltar 
recursos para o pagamento de 
aposentadorias no futuro. A re-
forma da Previdência também 
tramita no Congresso.

“Quando falamos em re-
formar a Previdência, nossa 
aposentadoria futura, não é 
porque queremos tirar dinheiro 
do trabalhador, queremos aca-

Presidente da República em 

exercício, Rodrigo Maia.
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sa Brasília - O governo do petis-

ta Fernando Pimentel em Minas 
Gerais fez um duro ataque à 
política da ex-presidente Dilma 
Rousseff para o setor de energia 
na tentativa de barrar no STF 
o leilão das usinas da Cemig 
pelo governo Michel Temer. 
Em recurso apresentado ao 
Supremo, a Advocacia-Geral 
do Estado acusou o governo 
Dilma de ter sido eleitoreiro 
ao mudar as regras do sistema 
elétrico brasileiro por meio da 
MP 579. “Puro engodo”, criti-
cou o governo mineiro.

Além de amigo de Dilma, 
Pimentel foi um dos ministros 
mais próximos da ex-presi-
dente durante o seu governo. 
O leilão das usinas está no 
centro de uma disputa porque 
a equipe econômica de Temer 
conta com R$ 11 bilhões para 
reforçar o caixa este ano com a 
venda das concessões, mas po-
líticos do Estado pressionam o 
presidente Temer a aceitar um 
acordo com a Cemig e garantir 
empréstimo do BNDES para 
pagar as concessões.

“Utilizou-se a máscara de reor-
ganizar o sistema elétrico brasi-
leiro, mas seu intuito, na realida-
de, era simplesmente eleitoreiro. 
Diminuiu o custo da energia 
elétrica, no primeiro momento 
(pré-eleitoral), e posteriormente 

Pequim - O presidente chi-
nês, Xi Jinping, disse na sexta-
-feira (1), que é um “garoto pro-
paganda” da carne brasileira e 
prometeu a seu colega Michel 
Temer que seu país ampliará 
as compras do produto. Mas a 
visita de Estado do brasileiro 
a Pequim terminou sem ne-
nhum anúncio concreto sobre 
habilitação de novos frigorífi cos 
pela China.

O pedido de que os chineses 
confi rmassem a compra de 38 
aviões da Embraer também 
teve uma promessa como res-
posta. O primeiro-ministro chi-
nês, Li Keqiang, disse a Temer 
que seu governo aprovará os 
negócios, já anunciados e não 
concretizados. Mas a expecta-
tiva de que a autorização fosse 
dada durante visita do brasilei-
ro a Pequim não se concretizou. 
Os dois governos assinaram 
nesta sexta-feira (1) acordos, 
nenhum dos quais de grande 
impacto. Alguns são uma ver-
são requentada de anúncios 

Presidente chinês,

Xi Jinping.
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Construção vive o pior 
período em décadas

São Paulo - O setor de cons-
trução civil recebeu com pesar 
o resultado do PIB divulgado 
na sexta-feira (1), pelo IBGE, 
que mostrou que a indústria da 
construção caiu 7% no segundo 
trimestre de 2017 na compara-
ção com o mesmo período em 
2016. Esse foi o pior desem-
penho entre todos os setores 
produtivos. “A construção vive 
seu pior período em décadas. E 
a julgar pela queda nos investi-
mentos, não há expectativa de 
melhora no curto prazo”, avalia o 
vice-presidente de Economia do 
SindusCon-SP, Eduardo Zaidan.

Ele observa que a formação 
bruta de capital fi xo, indicador 
do volume de investimentos, foi 
reduzida em 6,5% no segundo 
trimestre de 2017 em compa-
ração com o mesmo trimestre 
de 2016. Com isso, a taxa de 
investimentos atingiu o pata-
mar de 15,5% do PIB nacional, 
considerado muito baixo pelo 
sindicato (AE).

Brasília - O ex-ministro 
Guido Mantega propôs um 
acordo ao Ministério Público 
Federal (MPF) no Distrito 
Federal para colaborar com 
as investigações da Operação 
Bullish, segundo apurou a 
reportagem. Não se trata de 
um acordo de delação pre-
miada, mas sim de um termo 
de compromisso. A defesa 
do ex-ministro propôs que 
ele esclareça alguns fatos 
investigados e colabore com 
as investigações. Em troca, 
Mantega não será alvo de um 
pedido de prisão preventiva.  

As informações foram re-
veladas pelo Buzzfeed Brasil. 
Defl agrada em maio, a Bullish 
investiga aportes bilionários 
do BNDES nas empresas do 
Grupo J&F, de Joesley Batis-
ta. O executivo falou sobre a 
intermediação de Mantega du-
rante delação premiada fi rmada 
com a Procuradoria-Geral da 
República .

Mantega já havia indicado 
outras vezes que não faria 
um acordo de delação, o que 
implicaria confessar crimes 

Ex-ministro Guido Mantega. 
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Xi Jinping é ‘garoto 
propaganda’ da carne

realizados nos últimos meses, 
outros se referem a decisões já 
tomadas pelo governo e muitos 
são declarações de intenções.

Entre os que terão efeito prá-
tico no curto prazo está o acordo 
que aumenta de três para cinco 
anos o prazo de validade de vis-
tos de turismo e de negócios que 
tenham permissão de múltiplas 
entradas (AE).

Especialistas dizem que PIB mostra 
que Brasil começa a vencer recessão

mestre a agropecuária responde 
por R$ 82,4 bilhões do R$ 1.6 
trilhões do PIB.

Para o coordenador do nú-
cleo econômico da CNA, Re-
nato Conchon, a variação nula 
é um resultado “muito bom” se 
levado em conta que o primeiro 
semestre, que serve de base 
de comparação, foi excelente. 

O economista-chefe da CNC, 
Fabio Bentes, destacou que “o 
setor de serviços auferiu seu 
melhor desempenho desde o 
terceiro trimestre de 2013”, 
ressaltou. No entanto, segun-
do Bentes, “ainda é cedo para 
apontar um cenário de cresci-
mento contínuo nos próximos 
trimestres, mas o setor, que 
responde por 75% do emprego 
formal e 73% do valor adicio-
nado aos preços básicos, deve 
contribuir para uma melhora 
no cenário a curto e médio 
prazo” (ABr).

de queda.
Após crescer 13,4% no primei-

ro trimestre e contribuir para que 
o PIB do período crescesse 1% 
em comparação ao quarto tri-
mestre de 2016, a agropecuária 
estagnou, registrando variação 
nula (0%) entre abril e junho 
deste ano. Considerando o valor 
adicionado das atividades, no tri-

Governo mineiro ataca 
Dilma em recurso

se mostrou impróprio e inefi caz, 
tendo a energia aumentado o 
seu valor bem superior ao que 
havia reduzido”, argumenta o 
governo mineiro. “Onde o inte-
resse público relevante se fez 
presente?”, questiona a AGE 
para depois acrescentar que, 
ao contrário, o sistema elétrico 
“restou piorado”.

O Estado argumenta que, 
caso as concessões das três 
usinas não sejam prorrogadas, 
a empresa perderá mais de 
50% de sua capacidade de ge-
ração de energia elétrica, com 
refl exos sociais e fi nanceiros 
para a região. “Ao contrário, o 
sistema elétrico restou piorado. 
Basta verifi carmos os jornais 
da época para confi rmar essa 
assertiva” (AE).

Governador de Minas Gerais, 

Fernando Pimentel.
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Reformas para acabar 
com privilégios

bar com os privilégios daqueles 
que ganham muito quando se 
aposenta, que prejudicam as 
contas públicas”, disse. Para 
Maia, a reforma trabalhista vai 
facilitar a geração de empregos.

Pela manhã, Rodrigo Maia, 
esteve no município de Ja-
guaré, com o governador do 
Espírito Santo, Paulo Hartung. 
Na cidade, eles inauguraram 
a estrada estadual que liga a 
BR-101 ao município e deram 
ordem de serviço para cons-
trução de uma barragem. As 
obras não contam com recursos 
do governo federal. Na capital, 
Vitória, se reuniu com o gover-
nador e empresários.

Mantega propõe 
acordo à Procuradoria 

para evitar prisão

e indicar pessoas que parti-
ciparam de atos ilícitos. Ele 
mantém essa perspectiva até 
o momento.

O termo de ciência e com-
promisso fi rmado com o MPF 
indica que o ex-ministro irá 
ajudar nas investigações e 
confessar erros. A estratégia 
já foi usada com investigados 
da Operação Greenfi eld, que 
tramita no mesmo juízo, para 
evitar medidas cautelares como 
o bloqueio de bens. O acordo, 
acertado com o procurador 
Ivan Marx, precisa ser homo-
logado na 10.ª Vara Federal em 
Brasília (AE).
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Mario Enzio (*)

Dá pra 
mudar?

Não espere para mudar 

o quadro geral, pode 

começar pelo canteiro 

da sua casa. Ou seja: 

faça o que for preciso 

para mudar, mas 

comece pela sua cidade.

Quando viajo e analiso as 
dimensões do Brasil, 
vejo como é um país 

com vários países. Cheio de 
singularidades e particulari-
dades. Esses regionalismos, 
as várias faces culturais, os 
costumes, a verbalização e 
sotaques. Em 2013, tínhamos 
5.570 municípios. Se você é 
daqueles que gosta de viajar 
de carro, parando em cada ci-
dade, irá encontrar curiosida-
des que irão lhe surpreender. 

Se começasse a contar o 
que tenho descoberto essa 
coluna estaria em outra seção 
desse jornal. Quem sabe nas 
dicas de turismo. O que quero 
abordar é a força cidadã que 
existe a partir de todas essas 
cidades do interior. O que 
seria essa força? O que pode 
ser mudado, a partir de células 
menores, para se infl uenciar 
no todo. Só que a passividade 
me impressiona.

Geralmente, em uma cida-
de pequena conhecemos as 
pessoas com certa intimidade. 
Sabemos de suas preferên-
cias, de seus negócios, ma-
zelas, amores, até amantes. 
Numa cidade ou vizinhas 
numa região conseguem-se 
informações precisas sobre 
pré-candidatos, políticos de 
carreira, outras pessoas do 
povo que querem nos repre-
sentar. As pessoas também 
falam do que não gostam nos 
políticos, mas não aceitam a 
mudança. Ou pior: vêem que 
é difícil mudar o que está 
instalado.

Quando dizemos que acre-
ditamos em nosso candidato, 

pelo menos, é o que  espera-
mos: que sendo conhecido, 
seria qualifi cado e compro-
metido com a causa pública. 
Mas, é sabido que não é bem 
essa situação que acontece. 
Algo o transforma. Onde está 
o erro? Seria a escolha? 

Naquela cidade que andei 
passando, o Zé do Bar, sujeito 
amigo, cordial, que foi eleito 
com promessa de renovação, 
ao entrar na Prefeitura, colo-
cou sua esposa, como secre-
taria de educação. Cuidou de 
acertar a vida da família. A se-
nhora em questão, não tinha o 
segundo grau completo. Essa 
é a cara de muitos municípios. 

Quando olhamos para uma 
Câmara e o Senado formados, 
com seus 513 representantes 
e os 81 senadores, vemos o 
refl exo instalado dessas es-
colhas. Penso: estaria o erro 
nessa seleção de “notáveis” ou 
nas nossas escolhas? Quem é 
o sujeito que irá me represen-
tar? Não é porque ele ou ela é 
bom de papo e oferece vanta-
gem imediata que deveríamos 
dar-lhes créditos. 

Uma representação política 
é como comparo com essa 
imagem: de dar um talão de 
cheques a um desconhecido, 
para que use do jeito que 
quiser com sua assinatura, 
para fazer coisas que preciso 
no meu quintal, e que possa 
regular tudo que esteja rela-
cionado com minha vida na co-
munidade. Essa participação 
vai além, não é apenas ceder 
parte do nosso poder de deci-
são, é querer entender como 
se administra uma cidade. 

É básico: se quero mudar 
tenho que agir como se a 
cidade fosse uma empresa e 
não se deve deixar qualquer 
um cuidar do meu caixa. 

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

Ciências Sociais. Email:
(enzio@uol.com.br).
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Chuvas no 
centro do 

país devem 
demorar 

para chegar, 
prevê MCTIC
As chuvas na área central 

do Brasil, que normalmen-
te começam na segunda 
quinzena de setembro, 
devem demorar mais para 
chegar neste ano. A ten-
dência é que o volume de 
precipitação em setembro, 
outubro e novembro ocorra 
abaixo da média histórica. 
A previsão é do Grupo de 
Trabalho em Previsão Cli-
mática Sazonal do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 
(MCTIC).

Segundo o coordenador-
-geral de Operações e 
Modelagem do Centro 
Nacional de Monitoramen-
to e Alertas de Desastres 
Naturais (Cemaden), Mar-
celo Seluchi, esse quadro 
é causado pela falta de 
umidade no ar aliada ao 
baixo volume de chuvas 
na região amazônica nos 
últimos meses, responsá-
vel por criar os sistemas de 
precipitação que chegam 
a essa parte do país. Por 
causa da falta de umidade, 
a primeira quinzena de 
setembro deve registrar 
temperaturas altas, quadro 
que deve se estender até 
que ocorram as primeiras 
chuvas. 

Na última semana, a 
Defesa Civil do Distrito 
Federal declarou estado 
de emergência, por causa 
do baixo índice de umi-
dade relativa do ar, que 
chegou a 11%. O Grupo de 
Trabalho em Previsão Cli-
mática Sazonal do MCTIC 
é formado por especialistas 
do Cemaden, do Instituto 
Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) e do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (Inpa). Tam-
bém estão representados 
órgãos ligados à área de 
climatologia, hidrologia e 
desastres naturais, como 
a Agência Nacional de 
Águas (ANA), o Instituto 
Nacional de Meteorologia 
(Inmet) e a Fundação 
Cearense de Meteorologia 
(Funceme) (ABr).

Símbolo do partido das Farc é uma rosa com

uma estrela no meio.

As Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia 
(Farc) anunciaram seu novo 
nome como partido político 
colombiano ao fi m de uma 
semana de reuniões em Bo-
gotá. Agora, a nova legenda 
se chamará Força Alternativa 
Revolucionária do Comum, 
mantendo a sigla Farc, segun-
do informou o líder do grupo, 
Rodrigo ‘Timochenko’ Londo-
no. A decisão foi tomada após 
votação entre a nova direção 
da sigla política.

No encontro de quatro 
dias, 1,2 mil delegados par-
ticiparam e defi niram qual 
será o futuro da sigla. Além 
disso, o grupo defi niu quem 
serão os candidatos para as 
eleições presidenciais do ano 
que vem.A nova bandeira da 
Farc é branca com uma rosa 
vermelha, que tem em seu 
meio uma estrela vermelha. 
A imagem foi usada por anos 
pelos guerrilheiros.

O porta-voz do Vaticano, 
Greg Burke, deu detalhes 
sobre a visita do papa Fran-
cisco à Colômbia, que ocorre 
nesta semana, entre os dias 

Sobre futuro da União Europeia, 56% dos entrevistados se 

disseram otimistas e confi antes.

Este é o resultado mais 
alto desde 2004. Na Ale-
manha, Irlanda e Luxem-

burgo, por exemplo, 80% dos 
entrevistados ou mais apoiam o 
euro. A pesquisa Eurobarôme-
tro, foi realizada entre os dias 
18 e 27 de março de 2017, com 
entrevistas presenciais a 27.901 
cidadãos, nos 28 países da UE.

Quando perguntados sobre o 
futuro da UE, 56% dos entrevis-
tados disseram estar confi antes 
nas instituições. Entre os fran-
ceses, 55% afi rmaram estar 
otimistas; assim como 70% 
dos dinamarqueses e 64% dos 
portugueses. Sobre a economia, 
quase metade dos europeus 
(46%) considerou que o estado 
atual da economia é bom, o que 
representa aumento de 26% 
em relação à pesquisa feita no 
primeiro semestre de 2009.

Entre os cidadãos europeus 
que têm uma imagem positiva 
da UE (40%), os luxembur-

Bancos limitam a retirada de dinheiro devido à escassez de 

papel-moeda.

A escassez de dinheiro vivo 
na Venezuela há meses deixou 
os bancos do país com poucas 
cédulas para os clientes e, inclu-
sive, interrompeu totalmente 
o fl uxo em algumas agências 
que já não contam com notas 
de nenhum valor.

Em duas agências do estatal 
Banco da Venezuela, situadas 
no Leste de Caracas, foi inter-
rompido o saque de dinheiro 
por cidadãos devido à falta 
de cédulas, segundo disseram 
funcionários destas entidades 
sem oferecer mais detalhes.

Além disso, trabalhadores de 
outros seis bancos dos setores 
público e privado afi rmaram 
que suas empresas estão limi-
tando a retirada de dinheiro 
devido à escassez de papel-
-moeda. Um escritório do grupo 
privado Banesco, por exemplo, 
libera ao dia um máximo de 20 
mil bolívares por cliente (cer-
ca de US$ 6, segundo a taxa 
referencial ofi cial), enquanto 
o estatal Banco do Tesouro 
disponibiliza um máximo de 50 
mil bolívares (US$ 16) a cada 
cidadão que tenha uma conta 
de pessoa natural.
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Sondagem do Parlamento 
Europeu diz que 73% dos 
europeus apoiam o euro

Sondagem feita pelo Parlamento Europeu com quase 28 mil pessoas mostra que a maioria dos 
europeus têm uma visão positiva do euro, a moeda ofi cial de 19 dos 28 estados-membros da União 
Europeia (UE)

12% a mais do que no segundo 
semestre de 2016. O terrorismo 
e a imigração são citados como 
os principais desafi os em todos 
os países, exceto em Portugal e 
na Suécia. A imigração, preocu-
pação fundamental na Europa 
devido à crise dos refugiados, 
é agora o segundo desafi o mais 
frequentemente apontado por 
38% dos entrevistados.

Pela primeira vez, o Eurobarô-
metro avaliou a imagem da UE em 
onze países de fora. Estes países 
representam 49% da população 
mundial e 61% do PIB mundial. 
Nos três países mais populosos 
(China, Índia, EUA), pelo menos 
75% dos entrevistados têm uma 
opinião positiva sobre a UE. No 
Brasil, 94% das pessoas entre-
vistadas afi rmou ter uma opinião 
positiva sobre a UE. Na sequência, 
aparecem a China (84%), a Índia 
(83%), o Japão (76%), o Canadá 
(79%), os EUA (75%) e a Austrá-
lia (67%) (ABr).

guenses (57%), os dinamarque-
ses (42%) e os franceses (40%) 
foram os que mais aumentaram 
esta percepção, em relação à 
pesquisa anterior. No total, 68% 
dos europeus sentem que são 
cidadãos da UE. Este é o nível 

mais elevado deste resultado, 
desde que o indicador passou a 
fazer parte da pesquisa. 

Segundo os participantes da 
pesquisa, o terrorismo está no 
topo dos problemas que a UE 
enfrenta atualmente (44%), 

Farc mudam de nome e viram 
partido político na Colômbia

6 e 11. A Santa Sé foi uma 
das entidades que ajudou a 
intermediar a negociação de 
paz entre as Farc e o governo 
colombiano de Juan Manuel 
Santos. Ao ser questionado se 
Jorge Mario Bergoglio iria se 
encontrar com membros da 
ex-guerrilha, Burke destacou 
que “não há nada organizado, 
nem com as Farc, nem com o 
ELN [Exército da Libertação 
Nacional], nem com a oposição” 
na agenda em Bogotá.

No entanto, o represen-
tante destacou que haverá a 
presença de ex-guerrilheiros 
e de vítimas da longa guerra 
de mais de 50 anos na missa 
pela reconciliação nacional 
no Parque Las Malocas, em 
Villavicencio, que ocorre no 
dia 8. “O Papa quis fazer isso 
em um contexto litúrgico”, ex-
plicou Burke ressaltando que, 
durante a celebração, serão 
ouvidos quatro testemunhos 
do confl ito (ANSA).

Venezuela: escassez de dinheiro 
deixa bancos com poucas cédulas

Em média, um venezuelano 
pode retirar nos caixas ele-
trônicos um máximo ao dia 
de 10 mil a 20 mil bolívares, 
equivalentes a quantias entre 
US$ 3 e US$ 6, e a variação 
dependerá da instituição 
fi nanceira na qual se tenha a 
conta, ainda que na atualidade 
algumas passem horas sem 

dinheiro disponível. A infl ação 
acumulada na Venezuela até 
julho alcançou 249%, segundo 
dados do Parlamento, con-
trolado pela oposição. O FMI 
previu que a infl ação seguirá 
descontrolada e indica que se 
situará em 720% neste ano e 
que alcançará 2.000% em 2018 
(Agência EFE).
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Questão de sobrevivência 

As organizações 

que demonstram 

compromisso com 

a responsabilidade 

social obtêm vantagens 

competitivas, ganhando 

a confi ança do mercado, 

de clientes, investidores, 

consumidores e da 

comunidade local

Esse tipo de ação desen-
cadeia uma onda de 
responsabilidade social 

corporativa que empresas 
espalhadas pelo mundo, de 
todos os tamanhos e setores, 
estão adotando e promovendo. 
Compreender essa mudança é 
vital, pois o mercado está cada 
vez mais transparente e com-
petitivo. É uma oportunidade 
para que as empresas progra-
mem práticas sustentáveis de 
gerenciamento não apenas 
para atender às exigências 
legais, mas também para 
melhor se colocar diante dos 
consumidores e concorrentes. 

É um erro entender que a 
sustentabilidade seja apenas 
restrita a aspectos de meio 
ambiente; da mesma forma, 
não se deve assumir que res-
ponsabilidade social se limite 
a ações em projetos sociais. O 
administrador que pretenda 
que seu negócio seja perene 
deverá gerar valor nas dimen-
sões econômicas, ambientais 
e sociais. As empresas são 
cobradas por uma atitude 
correspondente ao conceito da 
“cidadania corporativa global” 
que envolve sustentabilidade 
e responsabilidade social, 
dois conceitos que caminham 
juntos.

As organizações tornaram-se 
agentes transformadores que 
exercem uma grande infl uên-
cia sobre os recursos humanos, 
a sociedade e o meio ambiente 
em que estão inseridas. Os em-
presários tornam-se mais aptos 
a compreender e a participar 
das mudanças estruturais na 
relação de forças nas áreas 
ambiental, econômica e social.

Dois exemplos ilustram o 
assunto: o mercado parou de 
aceitar o descaso no tratamen-

to dos recursos naturais e os 
consumidores estão interessa-
dos em produtos “limpos”; da 
mesma forma, a sociedade está 
muito mais atenta à inclusão 
de portadores de necessida-
des especiais no mercado de 
trabalho. O resultado é óbvio: 
a legislação tornou-se mais 
rígida, obrigando as empresas 
a encarar com mais seriedade 
a questão ambiental e a res-
ponsabilidade social em sua 
estratégia operacional. 

Com essa nova postura vem 
a necessidade de adaptação e 
consequente direcionamen-
to para novos caminhos. As 
empresas devem mudar seus 
paradigmas mudando sua visão 
empresarial, objetivos, estra-
tégias de investimentos e de 
marketing, tudo voltado para 
o aprimoramento de seu pro-
duto. Companhias socialmente 
responsáveis e preocupadas 
com sustentabilidade con-
quistam resultados melhores 
e geram valor aos que estão 
próximos. 

A responsabilidade social e 
sustentabilidade deixaram de 
ser uma opção politicamente 
correta: é uma questão de visão 
estratégica e, muitas vezes, 
de sobrevivência. A empresa 
é socialmente responsável e 
sustentável quando vai além 
da obrigação legal de pagar 
impostos e observar as condi-
ções adequadas de segurança 
e saúde para os trabalhadores 
ou preservar o meio ambiente. 
É preciso adotar nova postura: 
a organização que não adequar 
suas atividades a esses novos 
conceitos está destinada a 
perder competitividade em 
médio prazo.

É cada vez mais relevante 
para as empresas pensar em 
processo sucessório, sejam 
elas familiares ou não, portan-
to, é fundamental que o atual 
gestor invista, o quanto antes, 
em refl exões nesse sentido, 
para que assim, comece a 
preparar o caminho para seu 
sucessor.

(*) - É sócio da Moore Stephens 
Auditores e Consultores
(www.msbrasil.com.br).

Sérgio Lucchesi (*)

A - Importância dos Imigrantes
Os estudantes da rede estadual de São Paulo têm um novo desafi o: 
retratar a importância da imigração na formação do Brasil e de Israel. 
Este é o tema do 29º Concurso Wizo de Pintura e Desenho, que convida 
alunos do Ensino Fundamental e Médio a explorarem, por meio da arte, 
a integração e a convivência dos imigrantes nesses dois países. A ini-
ciativa premiará os melhores trabalhos artísticos de jovens paulistas. É 
necessário criar obras em cartolina, papel ou tela sem moldura e medir 
no máximo 50x70 cm. O aluno vencedor e seu professor ganharão uma 
viagem para Brasília e um aparelho eletrônico. Mais informações em 
(http://bit.ly/2wzeQqb).

B - Acidente de Trabalho
Apresentando conhecimento necessário sobre todos os aspectos do 
acidente de trabalho e sua repercussão para a empresa, a ABIMAQ 
promove no dia 11 de setembro, em sua sede (Av. Jabaquara, 2925o), o 
curso “Refl exos do Acidente do Trabalho para as empresas”. Dentre os 
temas abordados estão a Emissão de CAT, Ação Regressiva e Ação de 
Indenização na Justiça do Trabalho. Podem participar gestores, diretores, 
gerentes, analistas de RH e advogados que lidam com os desdobramen-
tos do acidente do trabalho ocorrido na empresa. A ministrante será 
Silvia Fernandes Chaves, advogada, Doutora em Direito das Relações 
Sociais. Mais informações e inscrição, acesse: (www.abimaq.org.br) ou 
tel. (11) 5582-6321/6313 

C - Programa Trainee 
Em busca de novos talentos para somar aos mais de 10 mil colaboradores 
que estão espalhados em 23 Estados do Brasil, o Burger King® abriu 
as inscrições para o seu Programa Trainee 2018. As oportunidades são 
para jovens com as mais diversas formações acadêmicas, já que não há 
restrições de cursos. Os interessados devem ter inglês fl uente, disponi-
bilidade para mudança e terem concluído a graduação entre dezembro 
de 2014 e 2017. As inscrições irão até o dia 24 de setembro e podem 
ser realizadas por meio do site (www.vemserbk.com).

D - Isótopos Estáveis
O Instituto de Biociências da Unesp, campus Botucatu, promove entre 
os próximos dias 22 e 24, a primeira edição do Workshop Internacional 
de Isótopos Estáveis em Ciências da Vida. O evento aborda aplicações 

nas áreas de conhecimento em Meio Ambiente, Agrárias, Saúde e 
Biológicas realizado no Brasil. Busca também integrar pesquisadores 
de vários países que atuam nas áreas de zoologia e ecologia isotópica, 
nutrição e produção animal, fi siologia vegetal e animal, alimentos e be-
bidas, metabolismo energético em humanos e de exames clínicos; além 
da temática da análise da razão isotópica dos elementos leves como o 
carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Inscrições no site (www.
inscricoes.fmb.unesp.br).

E - Reportagens sobre Serviços
Para incentivar a produção de reportagens sobre o desenvolvimento eco-
nômico do setor de serviços e das Micro e Pequenas Empresas (MPEs), 
o Prêmio Fenacon de Jornalismo entra em sua terceira edição. Com 
inscrições abertas até o próximo dia 29, o concurso vai premiar trabalhos 
inscritos nas categorias jornalismo impresso e multimídia, que contempla 
rádio, TV e web. Os vencedores serão anunciados durante a abertura da 
17ª edição da Convenção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis 
e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas 
(Conescap), em 15 de novembro, na cidade de Manaus. Inscrições e 
mais informações pelo site (www.premiofenacondejornalismo.com.br).

F - Árvore Solar
A MRV Engenharia fechou uma parceria com a Alsol Energias Renováveis 
para, juntas, realizarem a instalação da primeira árvore de energia solar 
fotovoltaica em Belo Horizonte. Com tecnologia inovadora a árvore é 
capaz de recarregar celulares e vai disponibilizar sinal de Wi-Fi gratuito 
através de uma técnica que capta a radiação solar e transforma essa 
energia em eletricidade.  A árvore lembra uma palmeira e será capaz 
de realizar o carregamento com até 6 dispositivos por vez. Localizada 
na entrada da sede da MRV na Av. Professor Mário Werneck, 621, no 
bairro Estoril, vai benefi ciar toda a população do entorno. Construída 
pela empresa mineira Sunew com a revolucionária tecnologia de fi lmes 
fotovoltaicos orgânicos. Outras informações: (www.mrv.com.br).

G - Coffee of the Year 
Um dos eventos mais aguardados da Semana Internacional do Café - SIC, 
o Coffee of The Year 2017 reúne amostras nacionais de café, enviadas 
por produtores de todo o país, para serem provadas e avaliadas por 
classifi cadores nacionais e internacionais. Os 10 melhores cafés são 

selecionados para que os visitantes do evento tenham a oportunidade 
de degustá-los, às cegas, e votar no seu preferido. A lista dos TOP 10 
é retirada de uma outra com 150 cafés, avaliados por uma comissão 
julgadora baseada nas avaliações da Associação Americana de Cafés 
Especiais. o evento acontece entre 25 e 27 de outubro, no Expominas, 
em Belo Horizonte, reunindo toda a cadeia produtiva do setor cafeeiro 
nacional e internacional. Inscrições e informações: (www.semanainter-
nacionaldocafe.com.br). 

H - Encontro sobre Compliance 
O WFaria Advogados realiza o 2nd Compliance and Internal Investigation 
International Meeting, no dia 5 de outubro, das 13h30 às 18h45, no WTC 
São Paulo Events Center. Importantes e renomados especialistas de todo 
o mundo já estão confi rmados. Eles vão dividir experiências, tendências 
e novos desafi os do setor, relacionados aos acordos de leniência, certifi -
cações, inclusive a ISO 37001, e as diretrizes sobre Compliance e a Lei 
Antisuborno. Profi ssionais e especialistas dos principais escritórios de 
advocacia do mundo, experts em compliance, e normas de anticorrupção. 
Entre eles, o responsável pelas Operações Internacionais no FBI, David 
Brassanini. Mais informações: (https://goo.gl/4gN5sf).

I - Encontro de Economia 
Belo Horizonte será palco do maior encontro de economia do país. 
Entre os próximos dias 6 e 8, o Minascentro recebe o 22° Congresso 
Brasileiro de Economia. Com o tema “Desenvolvimento Econômico, 
Justiça Social e Democracia: Bases para um Brasil Contemporâneo”, a 
edição debate os principais aspectos que afetam a economia mundial, 
bem como os novos rumos e as condições para uma possível retomada 
de crescimento no país. Este será o principal evento de economia do 
país neste ano e contará com palestrantes como o ministro Henrique 
Meirelles, Luiz Gonzaga Belluzzo, Luis Nassif, Paulo Haddad entre outros. 
As inscrições 22° Congresso de Economia Brasileiro podem ser feitas 
pelo site (http://cbe2017.com.br). 

J - Encontro Taiwan
O Centro Cultural de Taipei, na Rua São Joaquim 460, conhecido por 
atender a comunidade taiuanesa, abre suas portas no próximo dia 14, 
das 19h às 22h, para receber chineses e paulistanos. O motivo: lança-
mento do livro Dao De Jing, da Edipro. A obra apresenta os tradicionais 
provérbios chineses, em primorosa edição capa dura, bilíngue, incluindo 
os ideogramas do mandarim e seu respectivo sistema de pronúncia pin 
yin (transliteração fonética). Esta incrível coletânea serve de base para 
muito da fi losofi a e da religiosidade oriental, como a Medicina Tradicio-
nal Chinesa, o Tai-Chi, o Qi-Gong, Acupuntura e o taoísmo. O tradutor 
da obra Chiu Yi Chih, especializado e conhecedor profundo da fi losofi a 
Taoista clássica, fará leituras dos famosos provérbios chineses.

consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

A - Importância dos Imigrantes
Os estudantes da rede estadual de São Paulo têm um novo desafi o: 

nas áreas de conhecimento em Meio Ambiente, Agrárias, Saúde e 
Biológicas realizado no Brasil. Busca também integrar pesquisadores 
de vários países que atuam nas áreas de zoologia e ecologia isotópica

Anatel estuda cassar 
autorizações do 
Grupo Oi

A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) informou que 
discutirá a abertura de processos 
de caducidade das concessões e 
de cassação das autorizações do 
Grupo Oi. A medida foi proposta 
pelo coordenador do Núcleo de 
Ações, conselheiro Igor de Freitas, 
e será analisada pelo conselho di-
retor da Anatel. A concessionária 
de serviços de telecomunicações 
entrou em recuperação judicial em 
junho do ano passado e, na época, 
informou que tinha R$ 65,4 bilhões 
com credores. 

Caso a abertura dos processos 
seja aprovada pelo conselho, eles 
serão instaurados e a empresa 
poderá demonstrar a viabilidade 
de seu plano de recuperação e 
apresentar sua defesa em relação 
às demais questões tratadas.

“O cenário de um desfecho 
desfavorável para o processo de 
recuperação judicial passa a ser 
considerado com maior probabili-
dade e, portanto, isso requer pro-
vidências imediatas, considerando-
-se as consequências negativas que 
disso pode advir para a sociedade 
e para a economia brasileiras”, 
informou a Anatel.

Segundo a agência, após 14 me-
ses do ajuizamento da recuperação 
judicial e com a assembleia de 
credores marcada para o próximo 
dia 9 de outubro, até agora não há 
perspectiva concreta de superação 
dos problemas da empresa, pois 
não há um plano que garanta a 
sustentabilidade das operações a 
médio e longo prazos (ABr).

Exportações bateram novo recorde em agosto.

Benefi ciada pela recupera-
ção dos preços das commo-
dities, a balança comercial 
registrou superávit recorde 
em agosto. No mês passado, 
o país exportou US$ 5,599 
bilhões a mais do que impor-
tou. Esse é o melhor resul-
tado registrado para o mês. 
Em agosto, as exportações 
somaram US$ 19,475 bilhões, 
alta de 14,7% em relação a 
agosto de 2016 pelo critério 
da média diária. As importa-
ções totalizaram US$ 13,876 
bilhões, crescimento de 8% na 
mesma comparação também 
pela média diária.

De janeiro a agosto, a ba-
lança comercial registrou 
saldo positivo de US$ 48,109 
bilhões. Nos oito primeiros 
meses do ano, o valor supera 
todo o superávit do ano pas-
sado, de US$ 47,692 bilhões. 
No acumulado de 2017, o país 
vendeu US$ 145,946 bilhões 
ao exterior, 18,1% a mais que o 
registrado no mesmo período 
do ano passado pela média 
diária. As compras do exterior 
somaram US$ 97,837 bilhões, 

É o segundo resultado positivo, uma vez que, no primeiro 

trimestre, o PIB cresceu 1% comparativamente

ao quarto trimestre de 2016.

Na comparação com o 
segundo trimestre de 
2016, a variação do PIB 

foi de 0,3%. Os dados fazem 
parte de pesquisa divulgada 
pelo IBGE. Com o resultado, 
o PIB acumulado nos quatro 
últimos trimestres continua 
negativo em 1,4% em relação 
aos quatro trimestres imedia-
tamente anteriores, fechando 
os primeiros seis meses com 
“variação nula” em relação ao 
primeiro semestre de 2016. .

É o segundo resultado posi-
tivo consecutivo, uma vez que, 
no primeiro trimestre, o PIB 
cresceu 1% comparativamente 
ao quarto trimestre de 2016 
– o primeiro número positivo 
depois de dois anos de quedas 
seguidas.

Esse resultado positivo mos-
tra a Agropecuária com variação 
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PIB cresce 0,2% no
2º trimestre e chega a

R$ 1,6 trilhão, informa o IBGE
O Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todas as riquezas produzidas no país, fechou o segundo 
trimestre do ano com alta de 0,2% na comparação com primeiro trimestre, na série ajustada 
sazonalmente

ção da infl ação, a redução da 
taxa básica de juros e o cres-
cimento, em termos reais, da 
massa salarial”.  

A coordenadora de Contas 
Nacionais Trimestrais do IBGE, 
Rebeca Palis, foi taxativa: “O 
comércio, pelo lado da oferta, 
e o consumo das famílias, pelo 
lado da demanda, foram as 
principais infl uências para a 
variação positiva de 0,2% do 
PIB”. Ela admitiu que a econo-
mia brasileira está em um ciclo 
de melhora, mas ainda não se 
confi gura uma recuperação e 
que os gastos [da sociedade] 
foram impulsionados por uma 
conjunção de fatores como o 
controle da infl ação e o saque 
do FGTS. “Estamos num ciclo 
ascendente da economia, mas 
ainda não dá para chamar de 
recuperação”, disse (ABr).

nula (0,0%), a Indústria com 
queda de 0,5% e os Serviços, 
que respondem por 73,3% do 
PIB, com alta de 0,6%. O re-

sultado foi infl uenciado “pela 
evolução de alguns indicadores 
macroeconômicos ao longo do 
trimestre, como a desacelera-

Benefi ciada por commodities, balança 
comercial tem superávit recorde em agosto

crescimento de 7,3% pela média 
diária na mesma comparação.

Segundo o Ministério da In-
dústria e Comércio, o principal 
fator responsável pela melhora 
do saldo da balança comercial 
foi a evolução do preço das 
mercadorias exportadas, que 
subiram 13,6% de janeiro a 
agosto em relação aos mesmos 
meses do ano passado. O volu-
me de mercadorias exportadas 
aumentou 4,4% na mesma com-
paração, benefi ciado por safras 
recordes. A pasta estima que 
a balança comercial encerrará 
o ano com superávit acima de 
US$ 60 bilhões.

A valorização de preços 

concentrou-se nas commo-
dities. Entre os produtos 
primários, as maiores altas 
foram registradas no minério 
de ferro (57,3%), no petró-
leo bruto (40,9%) e no café 
(16%). A alta de preços, 
no entanto, alastrou-se por 
outros setores. Entre os 
produtos semielaborados, os 
semimanufaturados de ferro 
e de aço subiram (37,6%), e 
o açúcar bruto valorizou-se 
26%. As maiores valorizações 
de produtos industrializados 
foram registradas nos aviões 
(6,9%), nos veículos de carga 
(3%) e nos automóveis de 
passageiros (1,7%) (ABr).
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O fenômeno da 
turismofobia

O verão europeu de 

2017 fi cará marcado 

pela emergência de um 

novo fenômeno social, a 

turismofobia, associado 

a manifestações de 

repúdio à presença de 

turistas em diversas 

cidades

A fobia é uma aversão exa-
gerada a algo ou alguém, 
nesse caso o alvo são os 

turistas. O fato é que o turismo 
por mais que seja caracterizado 
como uma atividade dinâmica 
e que traz riquezas aos locais 
que são destinos dos viajantes, 
alardeado como uma verda-
deira indústria sem chaminés, 
também traz problemas para 
as comunidades quando mal 
planejado. O turismo é hoje 
uma das principais ativida-
des econômicas do planeta, 
considerado como uma das 
mais importantes geradoras 
de emprego e renda. 

Tem sido o instrumento uti-
lizado por diversas localidades 
para promover o desenvolvi-
mento local pela sua carac-
terística de envolvimento de 
toda a comunidade que pode 
se benefi ciar do fl uxo sazonal 
de turistas. No entanto neste 
ano, os problemas sociais vin-
culados ao turismo afl oraram 
de tal maneira que não se pode 
ignorá-los. 

O problema que emergiu em 
alguns destinos foi provocado 
pelo excessivo número de 
viajantes que afl oraram em 
algumas cidades provocando 
o colapso em diversos serviços 
essenciais e aumento de forma 
abusiva do aluguel de residên-
cias e de produtos oferecidos 
pelo comércio. 

As cidades receberam os tu-
ristas num primeiro momento 
com euforia, sem controle do 
fl uxo de visitantes e receben-
do um volume que excede 
sua capacidade de suporte, 
desembocou em seguida para 
o confl ito. Contribuiu também 
para essa situação a falta de 
civilidade de muitos turistas 
caracterizada pelo mau com-
portamento, falta de educa-
ção e manifestações ruidosas 
prejudicando a convivência 
harmônica com a população 
local. 

O noticiário recente mostra 
que a situação tem se agra-
vado em algumas cidades se 
traduzindo em agressões aos 
turistas. Em Barcelona que 
recebe 23 milhões de turis-
tas por ano (18 milhões de 
estrangeiros e 5 milhões de 
espanhóis) numa população 
de 5 milhões em sua área me-
tropolitana, as manifestações 
têm sido particularmente 
violentas com pichações em 
muro, manifestações de rua e 
atividades repentinas visando 
a assustar os viajantes. 

A população reclama da 
difi culdade em alugar imóveis 
para moradia, pois para os 
proprietários é mais vanta-
joso oferece-los aos turistas 

que pagam até quatro vezes 
mais o aluguel. O turismo se 
generalizou como atividade de 
lazer e entretenimento, já não 
é patrimônio de uma elite, mas 
se popularizou de tal modo que 
pode ser acessado pela maioria 
da população. É decorrência 
direta da emergência de uma 
classe média global e baixo 
custo das companhias aéreas 
e dos meios de hospedagem. 

O que antes era um privilé-
gio, agora é percebido como 
uma necessidade, física e 
mental, e quase um direito, 
convertendo-se num hábito 
social. Por essa razão não é 
difícil prever que o turismo 
continuará crescendo. No 
passado, os turistas que ti-
nham determinados lugares 
para fi car e visitar nas cidades, 
atualmente se misturam com 
as pessoas das comunidades 
locais. É um fato positivo pois 
se mesclam com pessoas de 
origem e culturas distintas 
provocando o enriquecimento 
cultural e o aumento da tole-
rância para com o outro. 

No entanto, ocorrem ex-
cessos, resultando em atrito 
provocado quando aquele que 
vem de fora não respeita os 
códigos de comportamento da 
comunidade residente, muitas 
vezes porque o desconhece. 
Essa falta de civilidade é repu-
diada na maioria dos destinos 
de todo mundo, revela falta 
de educação e desrespeito aos 
hábitos e costumes locais. 

A turismofobia é decorrên-
cia da falta de planejamento 
da política turística que não 
defi ne com clareza a capaci-
dade de carga dos destinos de 
tal modo que a comunidade 
local receba os benefícios da 
atividade e não os problemas 
que podem descaracterizar a 
localidade tornando-a mesmo 
pouco atrativa para futuros 
visitantes. 

Uma política pública de tu-
rismo sustentável deve levar 
em consideração não somen-
te o aspecto quantitativo de 
aumento do fl uxo turístico, 
mas privilegiar a qualidade 
da visitação tanto no que diz 
respeito ao turista quanto a 
comunidade local.

O modelo tradicional do tu-
rismo de massa se caracteriza 
pela monocultura turística, pri-
vilegia a indústria turística e ig-
nora a necessidade de manter a 
qualidade de vida da população 
local. Esse turismo de negócios 
deve ser substituído por uma 
política pública de turismo 
visando sua sustentabilidade, 
que privilegie a manutenção da 
qualidade de vida, da cultura e 
da natureza local, que na rea-
lidade formam o atrativo que 
permitiu o afl uxo de visitantes 
a essas localidades. 

Não é demais repetir: sem 
planejamento público não há 
atividade turística sustentável. 

(*) - É professor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Sociólogo, 
Doutor em Ciências Sociais e Mestre 
em Ciências Políticas pela Unicamp. 

Autor de vários livros e artigos na 
área de turismo.

Reinaldo Dias (*)

O deputado Raimundo Go-
mes de Matos (PSDB-CE) pre-
sidiu debate na Câmara sobre 
as diretrizes operacionais de 
fi nanciamento à carcinicultu-
ra (criação de camarão), e os 
riscos zoossanitários advindos 
da importação de camarões de 
origem equatoriana. Segundo 
Matos, levantamento de 2015 
mostra que a produção de ca-
marão no Brasil era de 69 mil 
toneladas. “Temos capacidade 
técnica de avançar e produzir 
o que o mercado planeja con-
sumir”, afi rmou. 

O importante, na avaliação 
do parlamentar, é entender a 
necessidade de consumo do 
mercado para prever quantas 
toneladas são necessárias. O tu-
cano adianta que uma subcomis-
são será criada e ouvirá também 
o segmento dos consumidores 
de camarão. O presidente da 

Associação Brasileira de Criado-
res de Camarão, Itamar Rocha, 
afi rmou que o Brasil já chegou a 
ser o 6º maior produtor mundial, 
mas vem perdendo posições. 
Países como Índia, China e 
Indonésia estão crescendo em 
velocidade maior. 

“Esse é um setor estratégico 
para a economia primária. 95% 
são micro, pequenos e médios 
produtores”, completou. Já o 
presidente da Associação Cea-
rense de Criadores de Camarão, 
Cristiano Peixoto Maia, criticou a 
importação de camarão do Equa-
dor. Quem mais sente o impacto 
são os produtores locais, avalia. 
Só no Nordeste, a carcinicultura 
gera 70 mil empregos e o preço 
cobrado é justo em relação ao 
mercado internacional. “Temos 
estoque para atender quem 
precisar, não falta camarão no 
país”, explicou (psdbnacamara).

Foi o que afi rmou presi-
dente da Frente, deputa-
do federal Danilo Cabral 

(PSB-PE), depois de reunião 
com o diretor-presidente da 
empresa, Sinval Zaidan Gama.

Cabral afi rmou que preten-
de protocolar um pedido de 
suspensão da privatização da 
companhia por 120 dias para 
discussão com a sociedade, a 
exemplo do anunciado pelo 
Ministério de Minas e Energia 
para a Reserva Nacional do 
Cobre e Associados (Renca). 

“A própria presidência [da 
Chesf] colocou que tem muitas 
dúvidas ainda sobre o processo 
[de privatização]. Se a própria 
presidência ainda não tem in-
formações necessárias, a socie-
dade precisa ter também essas 

A empresa passaria à iniciativa privada, mas a União 

permaneceria como acionista, embora com participação menor.

O secretário da Previdência 
Social, Marcelo Caetano, afi r-
mou na sexta-feira (1º) que, 
com o envelhecimento rápido 
da população brasileira, a 
tendência é que o número de 
idosos gere custos previdenci-
ários que resultarão em cada 
vez mais gente para receber o 
benefi cio e menos gente para 
pagar a contribuição. Para que 
o sistema tenha uma transição 
e mantenha o pagamento das 
aposentadorias e pensões, 
a reforma da Previdência é 
necessária.

“Na proposta da reforma, na 
qual se estabelece que a idade 
mínima da aposentadoria para 
os homens será de 65 anos e 
para as mulheres, de 62, [isso 
foi] estabelecido dentro de 
prazos de transição. Não é que 
essas novas idades se estabele-
çam agora. Há um prazo de 20 
anos entre o que existe hoje e 
o que vai passar a existir lá na 
frente”, disse o secretário, no 
Fórum sobre a Reforma Pre-
videnciária, promovido pelo 
jornal O Estado de S. Paulo.

Caetano ressaltou que é pre-
ciso fi car atento para os núme-
ros da Previdência. Conforme 
cálculos do governo, em 2017, 
são 11,9 idosos para cada 100 
habitantes ativos, número que 
deve pular para 43,8 em 2060, 

Hoje os benefi ciários equivalem a 8% da população e em 2018, 

serão 27%.

Projeto limita 
peso de 
mochilas para 
estudantes

A Comissão de Educação da 
Câmara realiza, na terça-feira 
(5), audiência pública para dis-
cutir o projeto que dispõe sobre 
o peso da mochila e similares 
a ser transportado pelo estu-
dante. Para o deputado Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS), que pro-
pôs o debate, o excesso de peso 
carregado em mochilas, pastas 
e similares utilizados pelos es-
tudantes, com a fi nalidade de 
transportar o material escolar, 
preocupa pais, professores e 
profi ssionais da saúde. 

“A mochila escolar é um item 
indispensável da rotina escolar 
e o peso em excesso e ajuste in-
correto é fator desencadeador 
de lesões e dores em partes do 
corpo”, afi rmou. O deputado 
Fábio Mitidieri (PSD-CE), au-
tor do projeto, citou dados da 
Sociedade Brasileira de Orto-
pedia e Traumatologia (SBOT) 
para justifi car a proposta. “A 
SBOT prevê que cerca de 70% 
dos problemas de coluna na 
fase adulta, são causadas pelo 
peso e esforço repetitivos na 
adolescência”, disse. Ele ainda 
afi rmou que as maiores queixas 
de dores são feitas durante o 
período letivo (Ag.Câmara).

O debate visou juntar subsídios para um projeto 

regulamentando a atividade de síndico residencial.
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doA profi ssionalização da ati-
vidade do síndico e uma le-
gislação para aperfeiçoar a 
administração dos condomí-
nios, que atenda as demandas 
sociais dos moradores, foram 
apontadas como prioridades 
em audiência pública promo-
vida pela Comissão Senado do 
Futuro, na última quinta-feira 
(31). A consultora de gestão 
condominial, Landejaine Mac-
cori destacou as difi culdades da 
tarefa do síndico que, para ela, 
exige qualifi cação profi ssional 
e dedicação exclusiva.  

Nesse sentido, foram res-
saltados avanços no reco-
nhecimento pelo Ministério 
da Educação do curso de 
formação superior e o registro 
profi ssional do tecnólogo em 
administração condominial. “O 
síndico deve optar por trabalhar 
representando a si próprio. Atu-
ando na qualidade de legítimo 
representante do condomínio. 
Não queremos empresas ges-
toras terceirizando síndicos, 
este é um trabalho que precisa 
defender os interesses dos 
condôminos, defendeu.

Para Paulo Melo, presidente 
da Associação Brasileira de Sín-
dicos e Síndicos Profi ssionais, o 
projeto ideal deve ser elaborado 

Lei que facilita 
acesso de 
professores à 
universidade é 
sancionada

Lei que facilita o acesso de 
professores à universidade foi 
sancionada pelo presidente da 
República em exercício, Rodri-
go Maia. A nova lei benefi cia 
educadores das redes públicas 
municipais, estaduais e federal 
que ingressaram por concurso 
público; tenham pelo menos 
três anos de exercício da pro-
fi ssão e não sejam portadores 
de diploma de graduação.

Terão prioridade de ingresso 
nas faculdades e universidades 
os professores que optarem 
por cursos de licenciatura em 
matemática, física, química, 
biologia e língua portuguesa. 
As instituições de ensino 
responsáveis pela oferta de 
cursos de pedagogia e outras 
licenciaturas defi nirão critérios 
adicionais de seleção, sempre 
que necessário.

A nova legislação resultou do 
projeto do senador Cristovam 
Buarque (PPS-DF), aprovado 
na Câmara em 28 de junho 
passado, após seis anos e meio 
de tramitação naquela casa. 
Ao comentar a aprovação do 
texto na Câmara, Cristovam 
disse que a medida servirá de 
incentivo para que os professo-
res continuem sua formação e 
também aprimorem a qualidade 
do ensino no país. O projeto 
foi aprovado no Senado em 
13 de novembro de 2009 (Ag.
Senado).

Frente defende mais diálogo 
sobre privatização da Chesf

Representantes da Frente Parlamentar em Defesa da Chesf pediram mais diálogo com a sociedade 
sobre a privatização da companhia

Ministério de Minas e Energia 
anunciou a privatização da Ele-
trobras, controladora da Chesf. 

A empresa passaria à iniciati-
va privada, mas a União perma-
neceria como acionista, embora 
com participação menor. 

Para Danilo Cabral, a priva-
tização da Chesf, responsável 
pela geração e transmissão de 
energia de todos os estados 
do Nordeste – à exceção do 
Maranhão –, é uma questão de 
soberania nacional. “A condu-
ção da política energética em 
qualquer nação soberana é da 
responsabilidade do próprio 
país. Nos Estados Unidos, Ale-
manha, França, é o governo que 
toma conta. Isso é uma questão 
de soberania e de segurança”, 
defendeu (ABr).

informações, fazer um debate 
mais aprofundado. Se o go-
verno suspendeu o decreto de 

abertura da revisão da Renca, 
que faça para a Chesf também”, 
disse o deputado. Em agosto, o 

É preciso reformar Previdência para 
manter aposentadorias em dia

ou seja, haverá mais idosos para 
receber a aposentadoria. “Hoje 
os benefi ciários equivalem a 
8% da população e em 2018, 
serão 27%. Em 2016, tivemos 
R$ 515,9 bilhões de despesa e 
arrecadamos R$ 364 bilhões.”

O secretário do Ministério 
da Previdência ressaltou que o 
governo tem trabalhado inces-
santemente para que o texto 
da reforma seja aprovado de 
acordo com o que foi defi nido na 
Comissão Especial da Reforma 
da Câmara, mas reconheceu 
que a decisão está nas mãos do 
Congresso. “Vamos, do ponto 
de vista do Executivo, traba-
lhar no que for possível para 
aprovação do texto. Discussões 

políticas sempre ocorrem, e 
a aprovação de uma reforma 
como essa exige trabalho 
político de convencimento 
bastante amplo”.

De acordo com Marcelo 
Caetano, atualmente, a popu-
lação que atinge maior idade 
tem cobertura previdenciária 
ampla, e essa cobertura deve 
permanecer com a reforma. 
“A reforma ataca muitos pri-
vilégios. Então, não haverá 
mais diferença se você for juiz, 
desembargador, fi scal, político 
ou algum trabalhador de uma 
renda mais baixa do setor pri-
vado. As regras previdenciárias 
serão exatamente as mesmas”, 
afi rmou o secretário (ABr). 

Profi ssionalização do síndico é defendida 
na Comissão Senado do Futuro

a várias mãos e determinar a 
exigência de curso ou treina-
mento por empresa qualifi cada 
para o exercício da função de 
síndico, com conhecimentos 
nas áreas de negócios imobi-
liários, engenharia, adminis-
tração ou direito. A legislação 
defendida por ele também deve 
determinar que o síndico seja 
“fi cha limpa” com  apresentação 
de certidões negativas e estar 
fi liado a um órgão de classe. 

Ainda seria contemplada a 
remuneração com salário fi xado 
sugerido entre R$ 10 e R$ 50 
por apartamento, contrato de 

trabalho, décimo terceiro, pro 
labore, férias e impostos. Paulo 
Melo não descarta a gestão de 
empresas. “O projeto objetiva 
regulamentar essa relação de 
fato, prevenindo confl itos que 
advirão dessa sistemática de 
administração de condomínios. 
Queremos o síndico profi ssional, 
gestor ou administrador con-
dominial forte, como empresa 
e também como pessoa física”, 
disse. O debate foi o primeiro 
de uma série para discutir o 
papel do síndico. A iniciativa é 
do presidente da comissão, se-
nador Hélio José (Ag.Senado).

Brasil tem capacidade 
técnica de produzir 

camarão



O tema ‘empoderamento 

feminino’ está por toda 

parte: nas notícias, na 

timeline do Facebook, 

na conversa de elevador 

e, como não poderia 

deixar de ser, no mundo 

corporativo

Esse microcosmo da 
sociedade tem que es-
pelhar as mudanças que 

acontecem fora das paredes 
das empresas. Por cultura, 
algumas resistem ao novo; ou-
tras, pelo mesmo motivo, abra-
çam o seu tempo e navegam 
com ele. E há quem lidera essas 
mudanças. Reconhecidamente 
uma marca democrática, o 
McDonald’s é protagonista em 
ditar transformações. 

Ao longo de quase 40 anos 
de história no Brasil, a empresa 
tem se esmerado em ser atual. 
Muitas vezes não é fácil, mas 
a resposta é sempre motivo 
de orgulho. Segundo o último 
relatório de Resultados de 
Impacto Social e Ambiental na 
América Latina e no Caribe da 
companhia, 57% do nosso qua-
dro de funcionários é formado 
por mulheres. 

Nos restaurantes da rede, 
elas são maioria nos cargos de 
gerência: 53%. 

Embora o gênero obvia-
mente não seja o balizador de 
qualquer ação de meritocracia, 
ainda é importante ressaltar 
esses números – até que isso 

não seja mais necessário.
Prezando pela igualdade, 

mas respeitando as diferenças, 
criamos condições para que 
essas mulheres permaneçam 
conosco quando, por exemplo, 
tomam a decisão de se torna-
rem mães. Neste caso, nosso 
Projeto Gestante prevê acom-
panhamento da funcionária 
por uma equipe médica duran-
te toda a gestação, absorve os 
custos das despesas médicas 
com consultas e exames e, nos 
restaurantes, cuida para que a 
gestante exerça atividades sem 
risco para o bebê.

Também temos o programa 
Aperte o Play, focado em pla-
nos de desenvolvimento nas 
áreas de empreendedorismo, 
planejamento de carreira e 
fi nanceiro, e cursos de Gas-
tronomia e Tecnologia da 
Informação.

Por meio de programas 
abrangentes ou com atitudes 
simples, nosso objetivo como 
gestores de pessoas é pro-
porcionar um ambiente onde 
todos sejam respeitados. 

Nesse Dia Internacional 
da Igualdade Feminina apro-
veitamos para falar sobre as 
mulheres, mas não deixare-
mos de nos debruçar sobre 
qualquer tema que contribua 
para um ambiente de trabalho 
caracterizado pela diversidade 
e inclusão.

(*) - É Diretor de RH da Divisão Brasil 
da Arcos Dorados, franquia que 

administra a marca McDonald’s na 
América Latina.

Igualdade feminina
nas empresas

Marcelo Nóbrega (*)
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USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Campinas do Piauí, 
nº 572 Itaquera - São Paulo - SP, com área de 175,15m², contribuinte nº 114.107.0017-7, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem 
o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

permitidas pela legislação em vigor. c)As receitas e despesas foram apro-
priadas pelo regime de competência. Parecer Conselho Fiscal: Os mem-
bros do Conselho infra assinados após examinarem o Balanço Geral e ten-
do-o encontrado em perfeita ordem, são de parecer que os referidos docu-
mentos devem receber a correspondente aprovação da Assembléia Geral
dos Srs. Acionistas.

Diretoria Executiva: Betty Lia Tunchel; Nathan Herszkowicz;
Silvia Herszkowicz; Sandra Herszkowicz Frankfurt.

Sielka Participações e Administração S.A.
CNPJ 60.089.208/0001-50

Relatório da Diretoria - Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Srs.acionistas: Apresentamos o Balanço Patrimonial e demais peças demonstrativas referentes ao exercício encerrado em 31/12/2016. Estamos a disposição dos Srs. para esclarecimentos que forem necessários. (a) Diretoria.
ATIVO 31/12/2016 31/12/2015
Ativo Circulante 19.959.431,71 14.152.139,18
Caixa/Bancos 4.592.088,54 6.699.450,22
Titulos com Liquidez Imediata 1.968,95 1.968,95
Imóveis a Comercializar 2.009.820,11 6.230.720,01
Devedores Diversos 13.355.554,11 1.220.000,00
Ativo Permanente 7.139,52 30.750,82
Imobilizado 26.938,63 72.538,63
Depreciação Acumulada (19.799,11) (41.787,81)
TOTAL DO ATIVO 19.966.571,23 14.182.890,00

PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015
Passivo Circulante 20.217,73 53.393,21
Obrigações  Trabalhistas e Tributarias 4.317,73 37.493,21
Credores Diversos 15.900,00 15.900,00
Resultado Futuro (21.934,20) (21.934,20)
Custos Diferidos (21.934,20) (21.934,20)
Patrimônio Líquido 19.968.287,70 14.151.430,99
Capital Social 3.412.600,00 3.412.600,00
Reserva de Capital 338,60 338,60
Resultado Acumulado 5.018.111,52 4.838.735,92
Resultado do Exercício Apuração 6.816.856,71 1.179.375,60
Correção Complementar IPC/90 4.281.113,65 4.281.113,65
Reserva de Lucros 439.267,22 439.267,22
TOTAL DO PASSIVO 19.966.571,23 14.182.890,00

Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos
Históricos 31/12/2016 31/12/2015
Lucro do Exercício 6.816.856,71 1.179.375,60
Depreciações 7.979,90 -
Total das Origens 6.824.836,61 1.179.375,60
Aumento Ativo Permanente (7.979,90) -
Distribuição Lucros 13.194.711,11 4.811.826,94
Total das Aplicações 13.186.731,21 4.811.826,94
Variação do Capital Circulante (6.361.894,60) (3.632.451,34)

Demonstração Resultados Exercícios 31/12/2016 31/12/2015
Receitas Operacionais 8.001.774,69 1.415.895,78
de Alugueis/Vendas 12.685.702,83 1.469.533,83
Impostos (463.028,14) (53.638,05)
Custo Imóveis Vendidos (4.220.900,00) -
Receitas não Operacionais 28.776,92 -
Financeiras 8.536,24 -
Ganhos de Capital 20.240,68 -
Custos/Despesas 1.213.694,90 236.520,18
de Pessoal 12.672,00 11.347,20
de Locação Instalação Conservação - 8.116,78
Comunicação Locomoção 1.458,43 3.944,62
Financeiras 15.548,90 5.331,17
Tributarias 439.296,79 140.144,82
de Depreciação 3.851,88 9.966,36
Despesas Diversas 740.866,90 57.669,23
Resultado 6.816.856,71 1.179.375,60

Notas Explicativas: a)As presentes demonstrações financeiras foram ela-
boradas observando às disposições da Lei 6404/76 e tributações vigentes.
b) As depreciações foram calculadas pelo metodo linear conforme as taxas

Contador Antonio Roberto Gorrão-TCCRC/SP1SP067727/O-0.
Valor da Ação 2016 2015
Valores em Reais R$ 5,85 R$ 4,15

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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RECORRER DA MULTA DA ENTREGA DA GFIP
Empresa recebeu auto de infração de multa por atraso na entrega 
da GFIP, podemos entrar com recurso para suspender a multa? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA S.A. FOI ENCERRADA NA RECEITA FEDERAL E NÃO TINHA 
NENHUMA DÍVIDA TRIBUTÁRIA, TEMOS QUE ENVIAR ALGUMA 
OUTRA OBRIGAÇÃO?

Esclarecemos que no aspecto trabalhista e previdenciário se havia empre-
gados deverá ser encaminhado o CAGED e caso queira poderá a empresa 
antecipar a entrega da RAIS informando o encerramento das atividades.

SERVIÇOS CONTRATADOS DE UMA ASSOCIAÇÃO
Empresa utiliza os serviços de uma associação de taxi e quando recebemos 
a nota fiscal cobrando os serviços, fazemos a retenção do INSS. A associação 
está alegando que foi instituída uma nova lei que dispensa a retenção do 
tributo, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO AO MÉDICO
Funcionário faltou e apresentou declaração de comparecimento ao 
médico depois do final do expediente. Empresa pode descontar o dia 
e o DSR? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A DIFERENÇA DE RPA E RPCI, QUAL DEVE SER UTILIZADO?
No caso em questão, usualmente é adotada a nomenclatura RPA 
(recibo de pagamento a autônomo), contudo, é possível utilizar-
-se da nomenclatura RPCI (recibo de pagamento a contribuinte 
individual). O importante é que em qualquer das nomenclaturas 
adotada pela empresa, conste todas as informações relacionadas 
no inciso V do art. 47 da IN RFB nº 971/2009.

PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO TAMBÉM COMO MEI
Funcionário que recolhe o INSS pode constituir uma empresa MEI e 
recolher sobre o salário mínimo para aumentar o recolhimento para fins 
de aposentadoria? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023930-
24.2014.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ISRAEL JUSTINO DA SILVA, CPF. 226.275.448-96, que AMC - SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 
5.067,12 (Nov/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado 
entre as partes e não pago. Estando o requerido em lugar incerto e não sabido, CITADO fica 
para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, 
ficando isento de custas e honorários, em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em 
caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. São Paulo, aos 31 de março de 2017. 

EDIFÍCIO RIO CLARO
CNPJ- 03.266.902/0001-62

Rua Quirino de Andrade, 217, 219, 227 - CEP 01049-010 - São Paulo, S.P.
CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS CONDÔMINOS DO EDIFÍCIO “RIO CLARO”
Ficam convocados os senhores condôminos dos andares ou titulares de direito à aquisição de unidades
autônomas do Edifício Rio Claro, a se reunirem em Assembléia Geral: Data: dia 12 (doze) de setembro
de 2017. Horário: 11:00h (onze horas). Local: Conjunto 103, 10º andar, do Edifício Rio Claro, à rua
Quirino de Andrade , nº 219 em primeira e única convocação.  Ordem do Dia: a) Apreciar as contas da
administração do Edifício. b) Eleição do Síndico. c) Eleição do Conselho Consultivo. d) Aprovação do
Orçamento para o período de setembro/2017 a Agosto/2018, com a fixação da contribuição condominial
ordinária. e) Apresentação dos orçamentos de pintura interna do prédio. f) Apresentação dos orçamentos
para fixação de catracas e controle de acesso aos elevadores. g) Esclarecimentos sobre os condomínios
em atraso. Quorum de deliberação: Condôminos quites com as contribuições representando pelo menos
25% (vinte e cinco por cento) do condomínio. Procuradores: Será permitida a representação por procurador
nomeado por procuração com poderes específicos para Assembléia Geral designada. Para a aprovação
das matérias de reforma a serem custeadas pelos proprietários fica afastado o voto dos ocupantes ou
locatários não proprietários. São Paulo, 1º de setembro de 2017. Victor Brandão Teixeira - Síndico

OLGERBEA PARTICIPAÇÕES IMOBILÁRIAS LTDA.
CNPJ/MF n. 07.739.260/0001-22 - NIRE 35-2.2033332.6

8ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Olga Rabinovich, RG nº. 4.989.032-3-SSP/SP e CPF/MF nº 041.905.378-61; Eduardo Rabinovich, RG nº 4.989.033-
5-SSP/SP e CPF/MF nº 059.408.688-43; e Beatriz Rabinovich, RG nº 6.246.238-6-SSP/SP e CPF/MF nº 088.292.348-
00. na qualidade de sócios detentores da totalidade do capital social da sociedade empresária do tipo limitada
Olgerbea Participações Imobilárias Ltda., JUCESP (“NIRE”) 35-2.2033332.6, com sede em São Paulo/SP, à Avenida
Rebouças, 3.461,Sala Olgerbea, Pinheiros, e (“CNPJ/MF”) n. 07.739.260/0001-22, (doravante a “Sociedade”), pelo
presente instrumento particular e na melhor forma de direito, decidem alterar seu Contrato Social, mediante as estipula-
ções constantes das cláusulas seguintes, que os sócios reciprocamente se outorgam e mutuamente aceitam: 1º. A una-
nimidade dos sócios delibera reduzir o capital social da Sociedade, de 140.888.010,00 para 138.438.135,00, por meio
do cancelamento de 2.449.875 quotas representativas do capital social da Sociedade, no valor nominal de R$ 1,00
cada uma. A redução de Capital, ocorre nos termos previstos na Clausula, 6.2 b, do Contrato Social e no artigo 173 da
Lei 6.404/76, por entenderem os quotistas que o mesmo ficou excessivo em relação aos seus objetivos sociais.
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir
este Contrato Social, assinando-o na presença de 2 testemunhas, em 3 exemplares de igual forma e teor, para um só
e mesmo efeito. São Paulo, 20/08/2017. Olga Rabinovich, Eduardo Rabinovich e Beatriz Rabinovich. Testemu-
nhas: 1. Nome: Arthur Marques: R.G.: 3.197.550-1- SSP/SP - CPF: 038.676.928-15; 2. Nome: Gilberto Orsi Ma-
chado Jr. - R.G.: 10.654.928 SSP/SP; CPF: 010.077.888-79. Visto do Advogado: Oswaldo Lanzellotti - OAB/SP 41.071.

A partir da história é 
possível fazer diversas 
analogias com relação 

às lições que são extraídas do 
fi lme e o contexto atual dos ne-
gócios, principalmente aquelas 
que geram refl exões e atitudes 
de mudança em busca da maior 
efi ciência das empresas. 

Como o fi lme mostra, nunca é 
tarde demais para isso. Confi ra 
sete lições de Branding que a 
diretora da Aurora Branding, 
Viviane Camargo, encontrou 
no fi lme:
 1) Persistência, persistên-

cia, persistência - Essa 
era a palavra da gravação 
e auto ajuda que o empre-
endedor Ray Kroc ouvia 
em meio as suas viagens 
para apresentar sua má-
quina de milk shakes. Ele 
já tinha em torno de 50 
anos quando se viu de 
frente a uma das maiores 
oportunidades de sua 
vida, e sua trajetória até 
este momento não havia 
sido nada fácil, inclusive 
gerando uma imagem 
de projetos incompletos 
na sua carreira. Mas sua 
persistência se mostrou 
presente, mesmo na su-
peração das difi culdades 
do dia a dia, ou quando 
tentava convencer os ir-
mãos Mc Donald de que o 
propósito do seu negócio 
era muito maior, inde-
pendente dos fracassos 
da dupla nas tentativas 
de expansão (franquia, 
franquia, franquia). 

 2) Pesquise e escute o con-
sumidor - Conhecedor 
profundo do mercado, 
Ray Kroc percebeu no 
modelo de atendimento 
criado pelos irmãos Mc 
Donald´s, um diferencial. 
Estudioso das defi ciên-
cias do modelo existente 
mais popular, os Drive-
-Ins, viu na velocidade 
gerada pelo processo de 

O empreendedor Ray Kroc, interpretado por Michael Keaton.

Sete lições de Branding encontradas 
no fi lme ‘A Fome de Poder’

O papel estratégico do Branding é muito bem representado no contexto do fi lme A Fome de Poder, 
que narra a história da rede de lanchonetes Mc Donald´s, a partir da visão do empreendedor Ray Kroc, 
interpretado por Michael Keaton

sito. E muitas vezes é 
preciso mudar. 

 6) Nada se faz sem planeja-
mento - Em todo o fi lme, 
o planejamento se torna 
algo fundamental e in-
terligado diretamente ao 
sucesso do MC Donald´s, 
e isso sempre foi e sempre 
será assim. O Branding 
não é somente o Design, 
ele permeia todo o pen-
samento estratégico de 
uma empresa e da repu-
tação e reconhecimento 
de uma marca. Desde o 
processo de treinamen-
to na quadra de tênis, a 
criação do layout interno, 
o design da marca, de 
embalagem, da própria 
marca, da construção 
da rede de franqueados, 
da escolha dos Pontos 
de vendas (PDVs), até a 
mudança do foco do ne-
gócio de franquias para o 
ramo imobiliário, em todo 
o fi lme você encontra o 
planejamento. 

 7) Marca - Ponto alto no fi nal 
do fi lme. Depois de longas 
tentativas frustradas de 
Ray Kroc em convencer 
os irmãos Mc Donald´s 
sobre as possibilidades 
de expansão do negócio 
e alterações para ampliar 
a efi ciência do modelo de 
franquias, ele revela a um 
dos criadores do modelo 
de atendimento baseado 
na velocidade, que o pon-
to que foi marcante na 
sua convicção em seguir 
em frente, foi a marca 
(isso acontece na cena do 
banheiro após assinatura 
da venda do negócio). A 
marca Mc Donald´s trazia 
consigo todos os atributos 
para conquistar a América 
e o mundo com a Ameri-
can Food. 

Fonte: Viviane Camargo, 
diretora da Aurora Branding.
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produção singular, algo 
que ampliava a experi-
ência do consumidor, e 
que superava até mesmo 
o sabor, atributo que apa-
rece de forma discreta no 
fi lme. 

 3) Ter um propósito maior 
- Visionário, Ray Kroc 
enxergou no singelo ne-
gócio da pacata cidade de 
San Bernardino, um pro-
pósito maior, uma relação 
íntima com o way of life 
dos norte-americanos, 
algo que daria mais sen-
tido à vida de todos. Suas 
crenças fi cam ainda mais 
concretas na descrição da 
sua visão do propósito do 
negócio. Do it for your 
country, do for America. 
Para exemplifi car o pro-
pósito, usou a analogia 
dos arcos semelhantes 
as cruzes das igrejas e 
à bandeira nacional dos 
tribunais, locais onde 
as pessoas sadias se 
reúnem para comparti-
lhar valores, protegidos 
pela bandeira americana. 
“Não diz apenas delicio-
sos hambúrgueres aqui, 
signifi ca família, signifi ca 
comunidade, é um lugar 
onde os americanos se 
reúnem para dividir o 
pão”. “Mc Donald´s can 
be the new American 
Church”....”feeding bo-

dies and souls”.
 4) Eu quero ouvir a sua 

história - Empresas tem 
que contar histórias, e foi 
nesse momento que Ray 
Kroc enxergou o propó-
sito maior do pequeno 
negócio que os irmão Mc 
Donald´s haviam criado, 
e que começou apenas a 
funcionar 30 anos depois. 
Mas o que nem mesmo 
os próprios empresários 
sabiam ainda, é que 
era apenas o começo. 
Histórias agregam co-
nhecimento às vidas das 
pessoas, assim como 
também agregam valor a 
marcas e empresas. 

 5) Design, sim é muito 
importante - Os arcos 
dourados! No momento 
em que Ray Kroc viu os 
arcos em um quadro no 
escritório dos empre-
sários, antes mesmo 
de se tornar a marca 
icônica no mundo in-
teiro, o M estilizado, ele 
já sabia que esse era o 
logotipo que traduziria 
o propósito descrito. 
Nesse ponto, o design 
de marca, e também 
o design presente em 
toda a operação, são 
tão importantes quanto 
a própria empresa. O 
design tem que traduzir 
empiricamente o propó-

Nem toda dor de cabeça é igual, aliás, são 
vários os tipos de cefaleia. E o problema 
está em tratá-las todas da mesma forma, 
automedicando-se como se faz comumen-
te. O fato é que uma dor incomum deve 
ser investigada, pois pode ser um sinal 
de um problema neurológico mais grave.

“Quando um paciente que sempre teve 
dor de cabeça chega e diz ‘esta é a pior 
dor de cabeça que já me acometeu’ ou 
‘esse tipo de dor de cabeça eu nunca tive’, 
a gente tem a obrigação de investigar”, 
alerta a neurologista Célia Roesler, vice-
-coordenadora do Departamento Cientí-
fi co de Cefaleia da Academia Brasileira 
de Neurologia e membro da diretoria da 
Sociedade Brasileira de Cefaleia. O mesmo 
procedimento vale para pessoas acima de 
45 anos que apresentam um quadro de 
cefaleia pela primeira vez.

Os problemas neurológicos que podem 
ser acobertados por uma dor de cabeça 
vão desde um aneurisma até um tumor 
cerebral. “Por isso, tem de fazer um exame 
completo, de fundo de olho, examinar a 
marcha, a sensibilidade do paciente, se 
ele tem a força diminuída de um lado do 
corpo ou não, observar se não tem alguma 
alteração de fala, alguma disfasia”, indica 
a dra. Célia.

DECLARAÇÃO À PRAÇA
TATIANA ANTUNES VALENTE RODRIGUES, portadora do CPF 268.720.608-32 e 
OSMAR VARGAS JÚNIOR, portador do CPF 271.035.828-07, DECLARA à praça em 
geral, e a quem possa interessar, a alteração do regime de casamento, passando de 
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS para SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS.

A dor de cabeça pode sinalizar um 
problema mais grave

Uma das piores consequências da auto-
medicação indiscriminada é transformar 
uma cefaleia episódica em crônica. Mas, 
em alguns casos, ela pode trazer proble-
mas mais graves, como para pacientes 
com enxaqueca com aura que combinam 
o medicamento com alguns tipos de anti-
concepcional ou são tabagistas e, assim, 
aumentam os riscos de um acidente vas-
cular cerebral.

No caso dos pacientes com enxaqueca 
crônica, um problema neurológico pode 
ser confundido com uma crise e a auto-
medicação pode piorar o quadro. 

“Vamos supor que ele esteja tendo uma 
crise hipertensiva, a pressão subiu de re-
pente e deu dor de cabeça, na nuca, e ele 
pode pensar que é aquela enxaqueca. Ele 

vai tomar o remédio para enxaqueca, que 
são vasoconstritores, cuja contraindicação 
é pressão alta, aí a pressão vai subir mais 
ainda e ele pode ter um acidente vascular 
cerebral por causa dessa automedicação 
errada. 

Ou então está com um vasinho cerebral 
que está sangrando por algum motivo e 
começa a dar uma dorzinha de cabeça e ele 
toma uma aspirina, que afi na o sangue, e 
vai sangrar mais, vai piorar mais o quadro 
dele. Ou então ele está com dor de cabeça, 
vomitando e não percebeu que está com 
rigidez de nuca, com febre, e pode ser uma 
meningite e ele está tomando remédio 
para enxaqueca”, adverte a neurologista.

Ou seja, é preciso fi car atento à dor de 
cabeça, ao tipo, à intensidade, ao local

que afeta, aos outros sinais que o corpo 
dá, e ir a um pronto atendimento para 
saber ou não da necessidade de procu-
rar um especialista. “As pessoas têm de 
prestar mais atenção na dor que sentem 
e não generalizar ‘toda dor de cabeça é 
aquela enxaqueca que eu tenho’. Não se 
automedicar. Mudou a característica da 
dor, ou aquelas pessoas mais velhas que 
nunca tiveram dor e aparece, tem que in-
vestigar, tem de procurar ajuda”, enfatiza 
a dra. Célia Roesler.
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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

Fotos: Divulgação

Especial

E le tem renda familiar de, no máximo, R$ 2.640; é 
branco (51,7%); solteiro (74,4%); mora com pais 
ou parentes (54,6%); não trabalha (56,4%); não 

tem renda (54,5%) e se dedica no máximo a três horas 
de estudos semanais extraclasse.

Ainda segundo o Enade 2016, 20,4% dos estudantes 
ingressaram no ensino superior por meio de políticas de 
ação afirmativa ou inclusão social. Deste total, 35,4% 
por terem estudado em escola pública ou particular com 
bolsa; 30,1% por critérios de renda; e 10% por critério 
étnico-racial. Os dados, que compõem o levantamento 
do Censo da Educação Superior de 2016, foram apre-
sentados nesta quinta-feira, em entrevista coletiva no 
Ministério da Educação.

No ano passado, o número de matrículas em cursos de 
graduação da rede pública aumentou 1,9% em relação 
a 2015. A rede privada registrou a primeira queda em 
25 anos, com redução de 16.529 alunos (0,3%). Um dos 
dados que mais chamaram a atenção da presidente do 
Inep, Maria Inês Fini, foi o relativo à pouca dedicação 
dos alunos ao estudo extraclasse. 

“Os alunos de ensino superior estão estudando pou-
cas horas por dia. Se você considerar a característica 
daqueles que trabalham, isso é até compreensível. Mas 
não deixa de evidenciar que o número de horas diárias 
despendidas de estudo é baixo porque a maioria dedica 
no máximo três horas de estudo extraclasse por sema-
na”, disse Maria Inês, ao divulgar os números do Enade.

“Cada vez mais, o mundo do trabalho exige formação 
constante autônoma a ser feita pelo estudante, que é o 
futuro profissional. As demandas profissionais que eles 
terão de enfrentar exigirão um estudo contínuo. Isso 
sempre será um impositivo para ter sucesso no mundo 
do trabalho”, afirmou. De acordo com o levantamento, 
2,8% dos estudantes apenas assistem às aulas.

Sem elitização

A diretora de Avaliação de Educação Superior, Mariangela 
Abraão, é enfática ao dizer que o ensino brasileiro não é 
elitizado. “Defi nitivamente não é elitizado. Os estudos 
mostram que o maior percentual é de estudantes com 
renda familiar de até R$ 2.640”. Nesse sentido, acrescenta 
Mariangela, “o Fies [Fundo de Financiamento Estudantil] 
e o ProUni [Programa Universidade para Todos] continu-
am tendo muito peso, e o uso de bolsas e outras políticas 
afi rmativas são observáveis com a análise dos dados”.

Enade: matrículas em instituições públicas 
crescem e rede privada tem redução

Com base nos dados obtidos pelo Exame Nacional de Desempenho (Enade) 2016, o Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apresentou na sexta-feira (1º) o perfi l do estudante do ensino 
superior no Brasil

Alunos dedicam pouco tempo ao estudo extraclasse, 
diz presidente do Inep, Maria Inês Fini.
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Diretora de Avaliação da Educação Superior, Mariângela 
Abrão, diz que o  ensino superior brasileiro não é 

elitizado e destaca que o maior percentual
é de famílias com renda até R$ 2.460.
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Os dois programas beneficiam 36,5% do total de es-
tudantes que responderam à pesquisa. E desse total, 
62,6% têm renda familiar de até três salários-mínimos; 
e 61,5% são os primeiros da família a ter acesso à edu-
cação superior. O Enade 
possibilita também uma 
avaliação das instituições 
de educação superior 
(IES) – universidades, 
centros universitários, 
faculdades, bem como 
os institutos federais e 
centros federais de tec-
nologia (as antigas escolas 
técnicas).

De acordo com o levan-
tamento, as instituições 
públicas foram as que 
apresentaram os melho-
res resultados. Enquanto 
59% das instituições pú-
blicas obtiveram notas 4 
(43%) e 5 (16%) – em uma 
escala de 0 a 5 –, no caso 
das entidades privadas, o percentual cai para 22% 
(19% tiraram nota 4; e 3%, nota 5). A maior parte 
das privadas tirou nota 3 (44%). Ainda segundo o 
Inep, 27% das privadas tiraram nota 2 e 4%, nota 1 
no exame.

Neste ciclo avaliativo do Enade, foram analisados 
bacharelados e licenciaturas nas áreas de saúde, ci-
ências agrárias e áreas afins; e nos eixos tecnológicos, 
as áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, 
recursos naturais, e, também, as áreas militar e de 
segurança.

No que tange aos tipos de organização acadêmica, as 
universidades foram as que mais obtiveram nota máxi-
ma: 10% dessas instituições tiraram nota 5. No caso dos 
institutos federais e os centros federais de tecnologia, 

9% obtiveram nota máxi-
ma. O percentual cai para 
3% no caso dos centros 
universitários. Apenas 2% 
das faculdades obtiveram 
nota máxima.

Os institutos federais 
e os centros federais de 
tecnologia foram os que 
obtiveram maior percen-
tual de notas 4 (39%), 
seguidos pelas univer-
sidades (34%), centros 
universitários (21%) e fa-
culdades (12%). As insti-
tuições que tiveram maior 
percentual de nota 3 foram 
os centros universitários 
(48%), e as faculdades 
foram as instituições que 

tiraram maior percentual de notas 1 e 2 (6% e 36%, 
respectivamente) (ABr).



São Paulo, sábado a segunda-feira, 02 a 04 de setembro de 2017
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Esta é a hora e a vez 
das práticas

de compliance

Em um cenário em que 

a corrupção assumiu 

proporções preocupantes 

e que atrasam o 

desenvolvimento da 

economia do Brasil, a 

transparência é mais do 

que mandatória

A sociedade como um 
todo tem esse dever, 
mas o mundo corporati-

vo tem uma parcela importante 
de responsabilidade no sentido 
de evitar atos ilícitos. E é den-
tro desse contexto que as práti-
cas de compliance criam forma 
e ganham cada vez mais força.  
Isso está diretamente atrelado 
à ética e sustentabilidade das 
empresas. Mas, como? 

Antes de tudo, é preciso con-
textualizar. Esses programas, 
de um modo geral, servem para 
designar os esforços adotados 
pela iniciativa privada para 
garantir o cumprimento de 
exigências legais e regula-
mentares relacionadas às suas 
atividades e observar prin-
cípios de ética e integridade 
corporativa. Além de detectar, 
evitar e tratar qualquer desvio 
ou inconformidade que possa 
ocorrer no âmbito da organi-
zação. 

Os benefícios desse tipo de 
programas são inúmeros e 
impactam nas mais variadas 
esferas de uma empresa. 
Muito mais do que a mera ob-
servância às normas, o escopo 
do compliance está subordi-
nado aos procedimentos de 
identifi cação, administração 
e mitigação dos riscos cor-
porativos, objetivando que a 
organização seja mais efi ciente 
e rentável de forma sustentá-
vel, atentando-se às regras e 
evitando condutas temerárias.  
Este tipo de programa agrega 
valor na medida em que maxi-
miza resultados operacionais e 
econômicos, propósitos estes 
alcançados de acordo com o 
aprimoramento de procedi-
mentos internos. Porém, as 
vantagens vão além e podem 
ser aferidas mediante a análise 
do custo que a não conformi-
dade gera. Afi nal, a instrumen-
talização de um programa de 
compliance dentro de uma 
organização minimiza tam-
bém problemas jurídicos e de 
processos judiciais, reduzindo 
riscos legais e custos correla-
tos. Os ganhos ainda acabam 
sendo distribuídos entre todos, 
sobretudo, conselheiros, exe-
cutivos e gestores que terão a 
suas responsabilidades civis e 
criminais protegidas.

Porém, embora o Brasil es-
teja alinhado às mais rigorosas 
e avançadas legislações do 
mundo no combate à corrup-
ção, regulamentada pela Lei 
Anticorrupção (Lei 12.846/13) 
e seu decreto especifi cador, 
a prática de implementar 
um programa de complian-
ce é ainda muito incipiente 
entre a iniciativa privada no 
Brasil, especialmente no se-
tor industrial. Isso acontece 
prioritariamente por conta do 
custo da operação, que varia 
muito dependendo do porte, 
da estrutura, do setor e da 
atividade de cada empresa. 
Sem falar que a aplicação de 
um programa adequado é longa 
e complexa e inclui uma série 
de procedimentos. É preciso 
começar revisando o Código de 
Ética e conduta; as políticas e 
procedimentos institucionais e 
mapear os riscos. Somente de-

pois dessas etapas, entra-se na 
fase de desenvolver métodos 
e soluções práticas de monito-
ramento e treinamento, o que 
inclui processos de comunica-
ção efetivos direcionados aos 
empregados e parceiros da 
organização. 

Embora não seja uma tarefa 
fácil, esse tipo de projeto é exe-
quível, sim. A Termomecanica, 
por exemplo, uma das maiores 
indústrias privadas brasileiras 
e que atua no setor de cobre e 
suas ligas, venceu esse desafi o 
e consolidou, em 2016, a seu 
Sistema de Compliance. Com 
base na Lei Anticorrupção, 
implementou uma série de 
medidas que ajudaram a cum-
prir políticas, normas, legisla-
ções, aprimorar os controles 
internos e a adotar práticas 
saudáveis para a gestão de 
riscos operacionais. Todos 
foram envolvidos e alguns em-
pregados foram transformados 
em agentes multiplicadores, 
com a missão de despertar 
nos demais um maior enten-
dimento de da importância 
desse programa, em curto e 
longo prazo. Paralelamente, 
a área de Auditoria Interna 
fez um trabalho preventivo 
nas operações fi nanceiras e 
contábeis, validando os con-
troles internos e sustentando 
os sistemas de Compliance e 
Governança Corporativa. 

Fora isso, e o que não é 
de hoje, a Termomecanica 
dispõe de um Código de Éti-
ca e Conduta que normatiza 
sua postura de intolerância 
à fraude e à corrupção ativa 
ou passiva nas atividades e 
negócios realizados. O docu-
mento mostra, de forma clara 
e objetiva, que a organização 
não admite nenhum tipo de 
comportamento que confi gure 
desrespeito às Leis. Por isso, o 
SERASA e o Ministério do Tra-
balho e Emprego (“Lista Suja”) 
são consultados regularmente, 
com o objetivo de verifi car se 
fornecedores e clientes estão 
em conformidade com o que 
determinam as legislações. 
Afi nal, parcerias sólidas so-
mente podem ser fi rmadas 
com organizações conscientes 
de suas responsabilidades. O 
Código também aborda a Po-
lítica de Relacionamento com 
a Concorrência, direcionada 
especialmente para os empre-
gados das áreas comerciais. 
Entre as orientações expressas 
no capítulo, estão aspectos que 
mostram os comportamentos 
esperados por parte daqueles 
que falam em seu nome no mer-
cado. Para a Termomecanica, é 
inadmissível, por exemplo, co-
mentários atribuindo defeitos 
em produtos ou serviços dos 
concorrentes, como forma de 
promoção da empresa.

Em suma, embora o cami-
nho seja longo e complexo. 
Ao promover políticas de 
transparência, prestação de 
contas e desenvolvimento 
social e ambiental, as organi-
zações ganham credibilidade 
e confi ança interna e externa, 
tornam-se mais competitivas 
no seu segmento e mais atra-
entes para obter novos inves-
timentos, garantindo assim a 
sustentabilidade dos negócios 
e a longevidade da corpora-
ção. Dispor de programa bem 
estruturado de compliance 
pode ser considerado como um 
importante diferencial. 

(*) É coordenador de auditoria 
interna, riscos e compliance na 

Termomecanica.

Alexandre Magno Simoni (*)

News@TI
VMware e AWS anunciam disponibilidade inicial 
do VMware Cloud na AWS 

@A VMware, Inc. (NYSE: VMW), e a Amazon Web Services, 
Inc. (AWS), uma empresa Amazon.com (NASDAQ: AMZN), 

anunciaram a disponibilidade inicial do VMware Cloud™ na AWS. 
Criado a partir da aliança estratégica anunciada em outubro de 
2016, o VMware Cloud na AWS traz o centro de dados defi nido 
por software (SDDC) da VMware para a AWS Cloud, permitindo 
que os clientes executem aplicativos em nuvem privada, pública 
e híbrida baseada em VMware vSphere® operacionalmente con-
sistente, com acesso otimizado aos serviços AWS (http://cloud.
vmware.com/vmc-aws).

Artigo publicado na semana 
passada na Stores Magazine, 
revista da National Retail Fe-
deration, maior associação de 
comércio varejista do mundo, 
traz dados sobre os cibercri-
mes que vem impactando 
fortemente o e-commerce: os 
bad bots representam cerca 
de 20% de todo o tráfego da 
internet e os cibercriminosos 
estão usando cada vez mais a 
deep web e a dark web para 
comprar e vender gift cards 
fraudulentos. Mas o mesmo 
comportamento de tráfego nocivo pode ser observado em lojas 
que não oferecem gift cards. Ou seja: todo o e-commerce deve 
fi car atento às fraudes. 

O primeiro dado é da Distil Networks, empresa líder global 
na detecção de bots e mitigação de riscos, especializada em 
parar ataques automatizados para tornar a web mais segura. 
Os bad bots são capazes de dezenas de ameaças automáticas 
e, dependendo do negócio, podem impactar fatores como taxas 
de conversão e índice de satisfação do cliente, por exemplo. 
Já o segundo dado vem de pesquisas de rastreamento da 
Flashpoint, empresa também especializada em Business Risk 
Intelligence, que afi rma que o crime envolvendo os gift carfs 
tem crescido substancialmente nos últimos anos porque traz 
recompensa fi nanceira signifi cativa x risco relativamente baixo 
para os cibercriminosos. 

No Brasil, o estudo "Cenário do E-Commerce no Brasil" reali-
zado pela Netrica, plataforma de digital analytics da Netquest, 
encomendado pela Braspag, com dados de junho de 2017 também 
aponta que as fraudes no e-commerce (envolvendo diferentes 
tipos de meio de pagamento) impactam negativamente nos 
resultados fi nais das vendas efetivas. Hoje, das 1,77 bilhão de 
visitas por mês aos sites de compras no país, apenas 1,61% (28,5 
milhões) são vendas efetuadas nos carrinhos de compras nas 
lojas virtuais, ainda faltando a etapa de pagamento.â?¯Parte desta 

baixa efetivação vem das frau-
des e as soluções antifraude 
aparecem como uma proteção 
que devem contribuir para o 
aumento da segurança e das 
taxas de conversão.¯ 

A Flashpoint, por exemplo, 
recomenda que os comercian-
tes apostem no sistema CAP-
TCHA para todas as compras 
on-line feitas com gift cards. O 
sistema protege os sites contra 
os bots, gerando e avaliando os 
testes que os seres humanos 
podem passar, mas os progra-

mas de computador atuais não podem. Porém, a ferramenta gera 
mais uma etapa durante a navegação no processo da compra, 
o que pode levar a uma perda na conversão. 

Soluções transparentes e que atuam de forma "invisível" na 
fi ltragem de boas transações tendem a ser mais efi cientes para 
o lojista, sem que o consumidor sofra o desgaste de mais uma 
fase no processo. A solução Velocity Check da Braspag é um 
exemplo disso. Integrada ao Pagador Braspag - gateway de 
pagamento que recebe da loja virtual os dados da transação 
em um único padrão e interliga os mais relevantes meios de 
pagamento eletrônicos disponíveis no mercado - a Velocity 
Check identifi ca procedimentos que se caracterizam como 
suspeitas de fraude, por meio de um padrão estabelecido, 
com o objetivo de evitá-las. Testes em diversos segmentos 
do comércio eletrônico constataram um incremento médio 
de 5% na conversão de vendas, podendo chegar a patama-
res maiores dependendo do tipo de ataque, uma vez que a 
sua efi ciência e antecipação evita a chegada da compra na 
adquirente.

"Estamos sempre investindo em novas opções de segurança 
para nossos clientes", destaca Gastão Mattos, CEO da Braspag. 
"Há muitas opções de solução antifraude no mercado e o lojista 
deve optar pela que se encaixe melhor em seu caso. O que não 
dá é fi car sem se precaver", afi rma Mattos. 

E-Commerce sofre com cibercrimes, mas 
soluções prometem diminuir riscos

Denunciar agressões é a melhor maneira de acabar com o cyberbullying
Muito se fala há anos sobre cyberbullying, 

mas ainda não há uma resposta clara sobre a 
melhor forma de prevenir o problema. A série 
13 Reasons Why, o jogo da Baleia Azul e, agora, 
o lançamento do aplicativo Sarahah mostram 
como o assunto continua sendo uma preocupa-
ção constante entre pais e educadores.

Um dos principais problemas desse tipo de 
agressão é a difi culdade de descobrir o autor 

das ofensas. Mas a advogada Gabriela Paiva, 
associada do escritório de advocacia Trench 
Rossi Watanabe, afi rma que, apesar de alguns 
aplicativos e sites permitirem publicações anô-
nimas ou por perfi s falsos, é possível encontrar 
o agressor por meio de trâmites judiciais.

“Depois do Marco Civil da Internet, lei que 
regula o uso da Internet no Brasil, o anonimato 
absoluto fi cou prejudicado. Com essa regula-

mentação, os aplicativos e sites são obrigados a 
guardar determinadas informações que permitem 
que o dispositivo usado para fazer a publicação 
seja identifi cado. Sabendo de qual dispositivo a 
publicação ocorreu, em alguns casos, é possível 
identifi car o autor da ofensa e buscar medidas para 
impedir nova ocorrência de cyberbullying. Mas 
para ter acesso a essas informações, é necessário 
obter uma ordem judicial ”, explica.

Claudia Santos (*)

Atualmente, com o alcance 
cada vez maior das redes 
sociais e de tecnologias 

como inteligência artifi cial, inter-
net das coisas e big data analytics, 
as empresas de todos os setores 
precisam se reinventar para 
manter a sua competitividade 
no mercado. De acordo com a 
pesquisa Global Human Capital 
Trends, realizada pela Deloitte 
em 2017, quase 90% dos líderes 
empresariais e de Recursos Hu-
manos consideram como a sua 
principal prioridade a construção 
da organização do futuro.

Esse avanço da tecnologia tam-
bém afetou drasticamente os hábitos dos consumidores na sua forma 
de interagir, comprar e se relacionar. Isso exige das organizações 
uma resposta mais ágil e efi ciente para essas novas necessidades, 
algo que as empresas do século 19 têm difi culdades para entender.

A migração para o mundo digital exigiu – e ainda exige - a 
digitalização das empresas por meio da automação dos seus pro-
cessos de negócios. Com a chegada da chamada “indústria 4.0” e 
da internet das coisas, as atividades humanas precisam ser cada 
vez mais criativas e especializadas. Por isso, é imprescindível que 
as lideranças tenham clareza sobre o momento em que vivem 
e quais mudanças são necessárias no mundo corporativo. Elas 
precisam alinhar a tecnologia da informação aos seus modelos 
de negócios e, consequentemente, à gestão de pessoas. 

Como a transformação 
digital impactará a gestão 

de negócios e pessoas
Nas últimas décadas, a internet e a tecnologia transformaram radicalmente a sociedade - e, 
consequentemente, o mundo dos negócios. Em um primeiro momento, essa mudança afetou os 
veículos de mídia, que precisaram criar conteúdo on-line e modernizar as plataformas. Depois, foi 
a vez de o comércio entrar no mundo digital com as lojas virtuais, em busca de facilitar a vida das 
pessoas

Porém, as pessoas precisam ser o alvo preferencial desses 
novos modelos que acompanham as mudanças tecnológicas, o 
que garantirá a melhora dos processos corporativos. É preciso 
entender que a tecnologia, por si só, não trará mudanças de im-
pacto, mas sim as estratégias utilizadas para implantá-la. 

Neste cenário de transformação, surge a necessidade de um RH 
estratégico e digital dentro das companhias, capaz de estimular 
uma mudança cultural e de incentivar o uso da tecnologia de 
people analytics para identifi car e gerir talentos. Se antes o foco 
do departamento de Recursos Humanos eram os processos, hoje 
está voltado para melhorar a proposta de valor da empresa e os 
níveis de performance, engajamento, espirito de colaboração e 
trabalho em equipe.

Na empresa do futuro, o aprendizado contínuo é fundamen-
tal para o sucesso dos negócios, e os gestores conseguem 
inspirar os colaboradores a inovar e a se reinventar. Por 
isso, as áreas de treinamento, desenvolvimento e gestão de 
pessoas devem atuar como parceiras de negócios. Utilizar 
ferramentas de gestão de talentos, performance, feedback e 
análise cruzada de dados se torna essencial para entender a 
relação entre as pessoas e o mercado, por meio de sistemas 
cognitivos e preditivos.

A maioria das empresas não estão prontas para esse novo cená-
rio, mas entendem que precisam se modernizar para sobreviver. 
Em alguns anos, aqueles que não compreenderem o impacto da 
tecnologia no mercado fi carão para trás. Saber competir digi-
talmente será fundamental para as organizações que quiserem 
manter a competitividade e o crescimento no mercado.

(*) É especialista em gestão estratégica de pessoas, palestrante, coach executiva 
e diretora da Emovere You (www.emovereyou.com.br).
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Os únicos 
mamíferos

capazes
de voar

Movimen-
to defen-
dido por
Voltaire

Dom Eugê-
nio (?),
cardeal

brasileiro

Título
nobre

inglês de
Elton John

Pessoa
ausente
no modo 

imperativo

Indica o 
superlati-

vo em
"facílimo"

Sucesso 
de Gilberto

Gil

Dotar
de asas

"(?) frias,
coração
quente"
(dito)

Jet (?),
efeito de 
voos pro-
longados

Ron Den-
nis, diretor
de escude-
ria da F1

Os cônjuges
cujo matri-
mônio foi
dissolvido

Pasta
doce colo-
cada em
torradas

(?) Araújo,
atriz de
"Mister
Brau"

Mover
ritmada-
mente
(berço)

(?) Madru-
ga, perso-
nagem de
"Chaves"

Parte mais
profunda
da psique
(Psican.)

(?) letivo,
período
ativo de
escolas

Vulcão
italiano

Mais, em
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Base de
uma serra
Oferenda

(Rel.)
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matemática
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Antigo 
Testamen-
to (abrev.)
Letra mar-
cada em
provas de
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escolha

As "ba-
leias as-
sassinas"
Informe

Desinfetar
São José dos (?), um
dos municípios mais
frios do Brasil (RS)

Benefício concedido a
candidatos de baixa
renda em concursos

públicos 

(?) Bravo, goleiro do
Manchester City (2017)

Ciência que estuda
as ondas de choque
Nêutron

(símbolo)

Treino para
a prova

teórica, disponibili-
zado pelo Detran

Gentil;
amorosa

A forma
do sifão

Ter uma
profissão
1.100, em
romanos

Metal mais
precioso
Hábitos
nocivos
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Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta segunda é o décimo quinto dia da lunação. A Lua continua plena em Aquário neste começo de semana favorecen-
do para o comércio dar uma boa aquecida como consequência da necessidade das pessoas de trocarem e adquirirem 
coisa novas pelo puro gosto da renovação. Uma maior inclinação para querer se equipar, se modernizar, se atualizar 
dará uma grande vantagem para os setores eletroeletrônico, informática, instalação, automação, celulares e portáteis. 
Será de muito bom proveito para os trabalhos criativos e para os que dão abertura para se inovar. Tomar uma atitude 
arrojada, sair da rotina, trará compensações.
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O dia é bom para dar um novo 
impulso às atividades domésticas. 
Aumenta muito a sensibilidade e 
a intuição e também a busca pelo 
amparo diante das difi culdades.  
Terá forças a mais para livrar-se de 
vícios, relações e hábitos nocivos. 
56/456 – Vermelho.

Pode se sentir vago e confuso. As 
perspectivas de qualquer assunto 
não estão claras ou são mal avaliadas. 
Pode sofrer pequenos obstáculos 
pela oposição de pessoa que trará 
dificuldade de compreensão no 
trabalho e as coisas podem não sair 
como planejadas. 09/309 – Branco.

Um novo evento o fará viver bom 
momento no relacionamento amo-
roso. A Lua a transita fora de curso 
aconselha a não mudar a rotina e 
evitar compras. Este pode ser um 
bom momento para assimilar o que 
ocorreu nos últimos dias, antes 
de iniciar um novo curso de ação. 
10/610 – Amarelo.

É preciso controlar ímpetos e ati-
tudes ciumentas, no entanto. Pode 
resolver situações pendentes na 
vida material, pois o momento é 
muito propício para decisões. Com 
a Lua em Aquário tomar uma atitude 
arrojada, sair da rotina, trará com-
pensações.19/319 – Azul.

Até o fi nal de setembro poderá aju-
dar alguém, usar de solidariedade e 
aprender algo novo. Evite tratar de 
assunto de dinheiro ou fazer compras 
durante todo o dia. No amor um forte 
poder de atração por alguém especial 
pode tornar sua vida difícil pela opo-
sição que sofrerá. 99/199 – Amarelo.

A vida fi nanceira e a aquisição de 
bens materiais terão uma grande 
transformação após seu aniversário. 
Agora que o Sol está em seu signo 
precisa resolver logo alguns assun-
tos que o preocupam, não espere 
ainda mais em assunto de dinheiro. 
71/971 – Cinza.

Está chegando à hora de agir, retomar 
os antigos projetos ou planejar algo 
novo para depois do aniversário. Alie-
se a pessoas que sejam exemplos de 
transformação. Milagres acontecem 
quando você usa a imaginação e a ca-
pacidade de perceber as tendências.  
01/501 – Vermelho.

Com a Lua em Aquário o dia será 
de muito bom proveito para os 
trabalhos criativos e para os que 
dão abertura para se inovar. Se não 
estiver satisfeito procure um novo 
rumo. Seja discreto ao falar o que 
pensa, pois tende a ser mal interpre-
tado pelas pessoas. 66/566 – Azul.

Dúvidas e sentimentos pouco claros 
trazem insegurança e geram brigas 
que podem afastar pessoas queridas. 
Nesta segunda decida-se somente a 
noite usando a intuição e a sensi-
bilidade para não errar. A Lua em 
Aquário ajuda a renovar amizades e 
dá pique para bons contatos. 54/354 
– Amarelo.

É tempo de pausar e refl etir antes de 
agir para não ter arrependimentos. 
A Lua Aquário dá chance de inovar 
e realizar aquilo que programou 
para esta semana, já nesta segunda-
feira. Pensando bem poderá tomar 
atitudes ponderadas que trarão os 
resultados esperados em breve. 
65/365 – Azul. 

Seus planos podem sofrer impe-
dimentos devido à oposição de 
pessoa próxima. A Lua em Aquário 
ainda não é boa para agir, por isso é 
melhor aguardar que nosso luminar 
entre no seu signo. Precisa seguir 
o rumo que sua intuição indicar 
sem titubear para acertar sua vida. 
64/164 – Branco. 

Com o Sol em seu signo neste mês 
irá ativar o lado mais prático e direto 
para resolver questões. Mas só irá 
encontrar soluções com o apoio das 
pessoas, sozinho poderá muito pou-
co.  E pode ainda sofrer oposição de 
uma pessoa querida nesta fase mais 
negativa. 91/891 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 04 de Setembro de 2017. Dia de Nossa Senhora da Con-
solação, Santa Rosa de Viterbo, Santa Cândida, São Vitalício, São Moisés, 
São Marino, e Dia do Anjo Melahel, cuja virtude é a comunicação. Hoje 
aniversaria a fi lósofa Marilena Chaui que chega aos 76 anos, o baterista Igor 
Cavalera nascido em 1970, o tenista André Agassi que também completa 
47 anos e a atriz Joana Limaverde que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste grau costuma ser correto e ordeiro. Trabalhador 
e persuasivo tem praticidade combinada com sensibilidade. É considerado 
um amigo leal e confi ável, sempre interessado pelos outros. Não costuma 
adiar as coisas, sendo muito franco na sua forma de se expressar. Muitas 
vezes é daquelas pessoas das quais se diz que têm “boa mão” para plantar, 
podendo ser muito bem sucedidas na jardinagem e na agricultura. Sempre 
é muito hábil para perceber os problemas íntimos dos outros. É organizado 
e disciplinado, mas precisa aprender a superar períodos de instabilidade.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões fi nan-
ceiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. Ser 
roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, 
sua descrença não o deixa prosperar. Matar um, infor-
túnio. Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, 
irá superar difi culdades. Fazer parte de um bando e ser 
um ladrão, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

Simpatias que funcionam
Para limpar e proteger a casa: Mantenha três dentes 
de alho descascados dentro de um copo com água no 
ambiente principal de sua casa ou atrás da porta da sala. 
Quando a água fi car turva, jogue-a em água corrente 
e mantenha o mesmo alho, enquanto ele se manter 
branquinho.
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Cena da peça “A Gente Submersa”.

O Teatro do Incêndio inaugura sua nova sede no dia 
16 de setembro com a estreia do espetáculo A Gente 
Submersa, que tem texto e direção assinados por Marcelo 
Marcus Fonseca. A montagem explora o que resta no 
cotidiano das pessoas dos ensinamentos populares, bem 
como da função social da dança e das festas tradicionais. 
No enredo, vagando por um mundo apático, Lourdes, 
Benedito Messias e Fulozina são espíritos do interior do 
Brasil atrás de pessoas que os enxergue, enquanto distri-
buem afeto como trabalho. No caminho encontram uma 
comunidade formada por pessoas expulsas do convívio 
social, que resolvem levar a vida em festa. Aos poucos o 
sonho sucumbe à realidade. Com Gabriela Morato, Elena 
Vago, Anderson Negreiro, Valcrez Siqueira, André Souza, 
Victor Castro e Marcelo Marcus Fonseca.

Serviço: Teatro do Incêndio, R. Treze de Maio, 48, Bela Vista, tel. 2609- 3730. 
Sábados às 20h e aos domingos às 19h. Até 10/12.

O show de Hamilton 
de Holanda Quinteto, 
que na ocasião lança 
o álbum “Casa de 
Bituca”, celebrando 
os 75 anos do cantor 
mineiro marca 
também os 10 anos 
do lançamento do 
primeiro álbum do 
grupo.

Atualmente o grupo é 
formado por Hamil-
ton de Holanda (ban-

dolim 10 cordas), André Vas-
concelos (baixo acústico), 
Gabriel Grossi (harmônica), 
Xande Figueiredo (bateria) 
e Daniel Santiago (violão). 
Tanto no álbum “Casa de 
Bituca” quanto no show, o 
grupo revisita clássicos de 
Milton Nascimento impri-
mindo também a personali-
dade singular do quinteto. 
O repertório traz diversas 
canções de Milton com par-
ceiros como Fernando Brant 

Hamilton de Holanda

Elenco do show 3 Áfricas - As Rainhas do Tempo.

Uma adaptação da história dos três Reis 
Magos, do ponto de vista de três rainhas 
africanas. Em síntese, esta é a proposta do 
show 3 Áfricas - As Rainhas do Tempo. O 
espetáculo, idealizado pelo músico, ator e 
compositor Renato Gama (guitarra e voz) 
leva ainda ao palco do Teatro os músicos 
Tita Reis (voz, violão e percussão), Sergio 
Oliveira (percussão e voz), Giba Jet (per-
cussão e voz), Jhony Guima (percussão 
e voz), Leo Carvalho (bateria), Ronaldo 
Gama (contrabaixo, cavaquinho e voz), 
Mariana Per (voz e fl auta), Renata Olivei-
ra (voz) e Camila Oliveira (voz). A trama 
altera a história dos três reis magos - Mel-
chior, rei da Pérsia; Gaspar, rei da Índia, e 
Baltazar, rei da Arábia,  para uma narrativa 
sobre três rainhas, cada uma de um país 
africano: Cabo Verde, Moçambique e Se-
negal, que trazem consigo riquezas para 
ofertar. Simbolicamente, assim como na 
tradição dos Três Reis Magos, as 3 Rainhas 

“Casa de Bituca”

(“Bicho Homem”, “Canção 
da América”), Lô Borges e 
Marcio Borges (“Clube da 
Esquina nº2”), além de com-
posições como “Guerra e Paz 
I” (Hamilton de Holanda), e 

“Mar da Indiferença” (Ha-
milton de Holanda/ Marcos 
Portinari), canção inspirada 
na triste foto do menino sírio 
que virou um símbolo do tenso 
momento em que vivemos. 

Nesta última, o bandolinista 
assume pela primeira vez os 
vocais em uma gravação.

Serviço: Sesc 24 de maio, R. 24 de Maio, 
109, Centro, tel.  3350-6300. Terça (5) e quarta 
(6) às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).
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Presença
Deixe brilhar a presença de seu coração e de sua alma.
Dentro de cada um de vocês está uma centelha divina da Luz 
do Criador e esta centelha fi ca maior e mais brilhante à medida 
que você se abre e se torna mais amor. É a luz do trabalhador 
da luz que se irradia do seu interior que atrai outros que estão 
prontos para despertar para as possibilidades de que há algo 
mais. Aprecie esta luz através da sua prática espiritual e siga 
a orientação do seu coração.
Saiba que você está seguro e protegido e sob o decreto dos 
anjos. Permita que eles lhe ofereçam coragem, proteção e tudo 
o que se relacione com a sua busca pela verdade e propósito 
divino. À medida que você resplandece uma luz tão brilhante 
como um farol para os outros, você irá antecipar a nova era 
para a Terra.
O Mantra para hoje é: “Estou alinhado com a presença divina 
do amor em mim.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

3 Áfricas - As Rainhas do Tempo
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Magas partilham as preciosidades de suas 
terras com todo mundo, independente-
mente de sua raça ou credo. No repertório 
estão composições de Renato Gama como 
“Capulana”, “Dança de Flor”, “Elementos”, 

“O mundo cá tem fronteira”, “Rainhas”, “O 
velho Tamarindeiro”, entre outras.

Serviço: Sesc 24 de maio, R. 24 de Maio, 109, Centro, 
tel. 3350-6300. Sábado (9) às 12h e domingo (11) às 18h. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).



INICÍO MINHA COLUNA comentando a volta da cantora 
Claudya à mídia. Para diversifi car seu nome de outras cantoras 
ela colocou um (y) no nome e já começa  a aparecer  em todo o 
Brasil participando de vários programas de televisão em Rede 
Nacional. Claudya 50 anos de trajetória musical conta á sua 
história.

A CANTORA, É DONA DE UMA DAS VOZES MAIS BO-

NITAS DESSE PAÍS, trata-se de uma interprete que nunca 
precisou tirar a roupa para fazer sucesso em decorrência do 
seu grande talento. Claudya vem realizando shows e levando 
artistas convidados. No próximo dia 19, a partir das 21h, ela se 
apresenta no Teatro Augusta com a participação especial da 
cantora Márcia Santos. Vale a pena ouvir cantar quem realmente 
canta de verdade.

HÁ UM ANO E UM MÊS NO AR O PROGRAMA DO 

PORCHAT NA RECORD TV, acaba de ter a saída de Rosana 
Herman , que chefi ava a redação da programação. A parceria 
com o apresentador começou em 2014. A saída da diretora foi 
devido á alta demanda de trabalho que passou a interferir na 
sua vida pessoal.

DEPOIS DE SEIS ANOS SEM ATUAR EM NOVELAS, 
Maryana Moura foi escalada para a novela ‘Tempo de Amar’, 
próxima trama das 18h da Globo assinada por Alcides Nogueira. 
Ela vai interpretar Carolina uma mulher que sofre nas mãos do 
marido que é conservador e machista. A história será vívida os 
anos de 1927.

‘TEMPO DE AMAR’, QUE SUBSTITUIRÁ ‘NOVO MUN-

DO’, é mais uma grande aposta da Globo para esse horário. Haverá 
na trama o intercâmbio entre Brasil e Portugal. A novela será 
ambientada  no início do século XX e contará uma história de 
amor que fará seus protagonistas cruzarem o Atlântico em 1927. 

A NOVELA FOGE DO AR CONTEMPLATIVO E TRAZ 

PROBLEMAS CENTENÁRIOS, é o que afi rma seu autor Al-
cides Nogueira que aborda na história a questão do negro, que 
mesmo com a Abolição da Escravatura ainda sofre preconceitos. 
Outro fato que terá destaque é o feminismo entre outros temas 
que o autor quer chamar á atenção.

SÍLVIO SANTOS DEVERÁ MUDAR a programação do 
SBT no ano que vem. Alguns programas internacionais serão 
comprados e produzidos na versão brasileira para mudar um 
pouco a grade de programação da sua emissora. O homem do 
Baú está feliz com a vice-liderança consolidada pela sua emissora.

A TV BANDEIRANTES DEVE VOLTAR com mais uma 
temporada do seu ‘Master Cheff ‘, sob o comando de Ana Paula 
Padrão. O programa, que em sua disputa fi nal colocou a emissora 
naliderança por 40 minutos, terá novos quadros  e fi cará mais 
competitivo. Volta em outubro totalmente modifi cado.

FRASE FINAL: Não há espelho que melhor refl ita a imagem 
do homem do que suas palavras.

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

www.netjen.com.br
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
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Mário Rodrigues (*)

Para os leigos, aparentemente, o pro-
cesso parece ser simples: basta ter 
um vendedor “bom de conversa” e 

um comprador disposto a gastar dinheiro 
que o negócio será fechado. No entanto, 
trabalhar com vendas, assim como em qual-
quer outra profi ssão, exige conhecimento 
específi co e habilidades relacionadas dire-
tamente ao dia a dia. 

As pessoas já não caem mais no famoso 
“papo de vendedor” e, atualmente, fazer 
uma venda é possível apenas para quem 
prova que as soluções disponibilizadas 
permitem otimizar os resultados do com-
prador, em diferentes áreas. Mesmo não 
existindo caminhos prontos, podemos dizer 
que oito competências são imprescindíveis 
para a carreira de um vendedor profi ssional: 
 • Disciplina – Reserve momentos na 

semana para se planejar. Tente fazer 
pelo menos duas paradas no decorrer 
do dia para avaliar se está investindo a 
sua energia em um trabalho que gerará 
retorno. Mesmo após inúmeros nãos, é 
preciso manter o foco nas ações diárias 
e no que realmente é importante para 
alcançar a meta. 

 • Comunicação – O vendedor profi ssio-
nal é articulado e sabe se expressar 
de forma clara e objetiva, o que não 
signifi ca falar muito. Seja preciso na 
comunicação. Evite os jargões, pois o 
senso comum não nos dá os elementos 
necessários para a inovação. Tenha um 
repertório, pesquise a concorrência, 
conheça as características e benefícios 
do produto/serviço e busque informa-
ções o tempo todo.  

 • Criatividade - Busque alternativas para 
chegar até o cliente, use argumentos 

Competências de
um vendedor profi ssional
Ser um vendedor profi ssional de sucesso é muito mais que oferecer produtos aos clientes e chegar ao 
fi m do mês com bons números. 

que o envolvam. Faça com que ele se 
imagine desfrutando dos benefícios 
dos produtos e serviços. 

 • Capacidade investigativa – Fazer per-
guntas e saber ouvir para entender as 
necessidades do cliente é essencial 
para uma venda de sucesso. Não 
adianta forçá-lo a fazer uma compra 
pensando apenas na sua comissão. O 
bom vendedor entende e identifi ca as 
difi culdades e necessidades do cliente.

 • Adaptabilidade - Aptidão inerente à 
carreira de vendedores profi ssionais. É 
preciso aprender a lidar com diferentes 
perfi s de clientes, infl uenciando todas 
as pessoas envolvidas no processo 
de compra. Para isso, administre 
suas emoções, frustrações e saiba se 
adequar ao que for necessário para 
alcançar suas metas.

 • Empatia - Criar identifi cação e inspirar 
confi ança são elementos cruciais na 
relação comercial. Cuide da aparência e 
vista-se de acordo com o perfi l da venda 

e do cliente. Isso pode ser fundamental 
para transmitir uma boa impressão. 

 • Networking - Quantas pessoas conhe-
cem você? Não importa apenas quantas 
pessoas você conhece, mas sim, quan-
tas sabem quem e o que você é.  Em 
um mundo cada vez mais competitivo, 
conhecer pessoas, manter relações 
saudáveis com companheiros de traba-
lho e estar atento aos acontecimentos 
é fundamental para quem pretende se 
destacar e explorar oportunidades. 

 • Tenacidade comercial - A capacidade 
de entrar em ação, buscar resultados, 
ser otimista e persistente proporcio-
nam vitalidade ao dia a dia do vendedor 
profi ssional. Ser persistente é diferente 
de ser insistente. Não desista da venda 
na primeira negativa, especialmente se 
estamos falando de investimentos ele-
vados, que irão envolver negociações 
extensas. 

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de Vendas
(www.ibvendas.com.br).

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000125-12.2008.8.26.0511 - nº ordem: 75/08 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Rio das Pedras, Estado de SP, Dr(a). Felippe
Rosa Pereira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Karisa Comércio e Transportes Ltda, CNPJ nº
67.941.088/0001-17, NIRE nº 35210903278 e Janaína de Boer Xavier, CPF. Nº 695.391.700-87, RG.
105.217.296-1 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios
de Pagamento Sa; alegando que em 31.10.2002, as partes firmaram contrato (Termo de Adesão -
doc. 01) para prestação de serviço de passagem e cobranças automáticas em pedágios, cabendo a
ré o pagamento por meio de débito automático em conta corrente, no qual o réu não manteve
numerários suficiente para quitação dos valores devidos da quantidade de “passagens” efetuadas
por seu veículo na pista especial “SEM PARAR/VIA FÁCIL” no valor do débito de R$ 61.218,88
atualizado em 28/01/2013. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada as
suas CITAÇÕES, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, os réus serão considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Rio Das Pedras, aos 04 de julho de 2017.                                          (01 e 02)

Metrô Rio vai funcionar 24 horas para atender os visitantes.

A prefeitura do Rio divulgou que mais de 
100 mil pessoas são esperadas diariamente 
para a edição do Rock in Rio. A principal 
recomendação para melhor locomoção dos fre-
quentadores do evento é optar pelo sistema de 
transporte público. De acordo com o secretário 
municipal de Transportes, Fernando Mac Dow-
ell,  a grande novidade é o trabalho conjunto do 
BRT e Metrô Rio que vai funcionar 24 horas. 
O diretor do Centro de Operações, Joaquim 
Diniz, reforçou a importância dessa junção de 
serviços ao esclarecer que o estacionamento 
nas redondezas do local será proibido. 

“Para que a gente estimule e garanta o con-
forto de quem vai para o evento utilizando o 
Metrô mais BRT, todo o entorno da Cidade 
do Rock vai ter estacionamento inibido para 
impedir que as pessoas tentem ir de veículo 

próprio. Por que que a gente inibe o carro par-
ticular? Porque para acomodar mais de 100 mil 
pessoas de carro nessa região, os transtornos 
e congestionamentos seriam inevitáveis, por 
isso estimulamos à utilização do transporte 
público”, explicou o diretor. 

Para garantir o controle urbano e do 
trânsito no local, o diretor de operações da 
Guarda Municipal, Ricardo Soares, disse que 
no primeiro dia de evento, 15 de setembro, 
a Guarda estará presente no local desde as 
7h da manhã, contando com 280 guardas 
em apoio às ações da Cet-Rio nos bloqueios 
de rua e pontos de fi scalização de veículos, 
além de mais de 230 agentes em ações de 
ordenamento urbano espalhados pela Cidade 
do Rock, redondezas e pontos de transporte 
público.

Rock in Rio deverá reunir mais 
de 100 mil pessoas por dia

A Comissão de Trabalho e 
Serviço Público da Câmara 
aprovou proposta que torna 
obrigatória a publicação no 
Diário Ofi cial da União, dos es-
tados e dos municípios do valor 
total arrecadado com inscrições 
em concursos públicos de pro-
vas ou de provas e títulos. A 
obrigatoriedade deve abranger 
a administração direta, indireta 
ou fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos estados 
e dos municípios.

A medida está prevista no 
projeto do ex-deputado Marce-
lo Belinati, e recebeu parecer 
pela aprovação do relator, 
deputado Wolney Queiroz 
(PDT-PE). O relator concordou 
com o argumento de Belinati 
de que a proposta trará mais 
transparência. “Boa parte da 
população brasileira contribui 
com o pagamento de taxas de 

inscrições em concursos sem 
saber a destinação do valor 
arrecadado”, afi rmou Queiroz.

Segundo o texto, o órgão da 
administração interessado na 
abertura do concurso deverá 
divulgar o valor arrecadado 
em dois momentos. Primeira-
mente, junto à publicação do 
total de inscritos e depois na 
nomeação dos aprovados, na 
forma de prestação de contas 
da movimentação fi nanceira 
do exame. Se houver saldo 
do valor arrecadado com 
inscrições, o órgão deverá 
especifi car a destinação da 
quantia, indicando o banco 
onde estiver depositada se for 
o caso. O projeto tramita em 
caráter conclusivo e será ana-
lisado ainda pelas comissões 
de Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Wolney: “A população contribui com o pagamento de taxas de 

inscrições em concursos sem saber a destinação

do valor arrecadado”.

Vinicius Loures/Ag.Câmara

Divulgação de valores 
arrecadados com 

inscrições em concursos

Divulgação

Muitos brasileiros aproveitam 
o feriadão de 7 de setembro 
para viajar a passeio e, embora 
a crise econômica tenha tido um 
impacto neste comportamento, 
quase a metade dos pesquisados 
(49%) acredita que vai voltar a 
viajar mais por lazer – comprando 
passagens e fazendo reservas 
online – nos próximos 12 meses, 
segundo dados da Worldpay, líder 
global em serviços de pagamento. 
Atualmente, 39% das pessoas 
afi rmam que viajaram com menos 
frequência do que em 2014, ano 
anterior à crise econômica.

Feriados prolongados também 
costumam ser aproveitados para 
visitar a família, rever amigos e 
descansar, e agora também tem 
mais motivos para ser ainda mais 
relaxante, pois segundo pesquisa 
da Worldpay o comércio eletrô-
nico facilitou a procura por voos 
com melhor custo benefício de 
acordo com 93% das pessoas pes-
quisadas e 85% se sentem ainda 

Feriados prolongados costumam ser aproveitados para visitar a 

família, rever amigos e descansar.

49% dos brasileiros acreditam que vão 
voltar a viajar mais nos próximos meses

sobre os métodos de pagamento e 
32% já desistiram de uma reserva 
devido a uma falha no processo 
de pagamento no ano passado.

“A forma de se programar para 
viagens em feriados prolongados, 
como o Dia da Independência, 
está sendo reinventada com a 
ascensão do comércio eletrônico 
que torna a reserva de passagens 
e a escolha do destino mais 
práticos, além da diversidade 
dos meios de pagamentos ofe-
recidos por companhias aéreas 
e agências de turismo online, 
onde o consumidor passa a ter a 
oportunidade de escolher o que 
estiver de acordo com o seu bol-
so. Empresas que oferecem uma 
experiência de compra simples 
e rápida tem uma maior chance 
de aumentar as vendas”, explica 
Juan D’Antiochia, gerente geral 
da Worldpay para a América 
Latina.

Fonte e mais informações: 
(http://pt.worldpay.com/global).
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mais confi antes e estimuladas a 
explorarem novos destinos.

A situação econômica tam-
bém tem se mostrado um fator 
determinante para a escolha 
da viagem, sendo que 57% das 
pessoas pesquisadas conside-
raram importante viajar pelo 
país durante feriados como uma 

forma de ajudar a fomentar a 
economia local. Mesmo assim, a 
opção de pagamento é essencial 
para garantir a efetivação de uma 
compra de viagem, sendo que, de 
acordo com a pesquisa The On-
line Payment Journey, 47% dos 
brasileiros valorizam a clareza 
das informações disponibilizadas 

Uefa abre investigação 
contra PSG

A Uefa, a entidade que geren-
cia o futebol europeu, anunciou 
na sexta-feira (1) que abriu uma 
investigação formal sobre o Paris 
Saint-Germain (PSG) por conta 
do chamado “fair play fi nanceiro”. 
A diretiva europeia tem diversos 
pontos, entre os quais, o fato de 
que um clube que dispute torneios 
no continente não tenha dívidas 
trabalhistas, pague os salários em 
dia e, o que atinge o PSG, não gaste 
mais em negociações do que aquilo 
que arrecada.

“A Câmara de Investigação do 
órgão de controle fi nanceiro so-
bre os clubes da Uefa abriu uma 
investigação formal sobre o Paris 
Sain-Germain no âmbito do moni-
toramento dos clubes submetidos 
às regras do fair play fi nanceiro”, 
informa a entidade em nota. 
“A investigação se concentrará 
sobre a conformidade do clube 
com o requisito de ‘break-even’, 
em particular, à luz das recentes 
atividades de mercado”, destacou 
ainda o comunicado que ressalta 
que o “fair play fi nanceiro” é um 
“mecanismo de controle crucial, 
que visa garantir a sustentabilida-
de econômica do futebol europeu 
para clubes”.

Além de fazer a maior transação 
da história do futebol mundial 
com a compra do atacante brasi-
leiro Neymar, o PSG anunciou a 
contratação por empréstimo do 
jovem atacante Kylian Mbappè do 
Monaco. O “empréstimo” por um 
ano foi usado como uma “tática” 
para evitar uma punição da Uefa, já 
que o time terá a opção prioritária 
de compra no ano que vem. As duas 
contratações, 222 milhões de euros 
e 180 milhões de euros, respectiva-
mente, são as maiores da história 
do futebol mundial (ANSA).



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

Nathalia Pontes – Autografi a –  Menina 
fada, recebeu de presente uma varinha de con-
dão. Passou a tornar tudo à sua volta, como era 
do seu desejo. Mais fl ores, animais coloridos, 

casulos mais fáceis de serem quebrados,  o grafi te, ganhou 
cores, etc.. Seus pais, ajudaram-na a recolocar tudo em 
sua devida ordem. Uma fi cção, com ótima ilustrações, da 
própria autora,  para chamar a atenção dos pequenos, por-
que não, dos adultos também, para o respeito à natureza 
e compreensão da ordem das coisas e, que há coisas que 
não podem ser alteradas e sim, conservadas. Exemplar!

Catarina

Ana Rapha Nunes – Karen Basso 

(Ilustr) –  Inverso –  Adolescente hiper li-
gado em games, passa seus dias, hipnotizado 
na tela do celular, nada mais existia para ele. 
Naturalmente, sua mãe, professora, divorcia-
da, deplorava tal atitude, contudo, aceitava. 

Até que um dia, recebeu um chamado  da orientadora 
da escola do Lucas. Seu mundo ruiu. O enredo desta 
fi cção, encaixa-se perfeitamente no cotidiano da maioria 
dos lares deste pais. Será que o Lucas “tomou” jeito? 
Uma bela lição.

Lucas, o Garoto Gamer
Adriano Villa – Villa das Palavras – Presi-

dente de multinacional alemã, deve instalar-se 
em São Paulo. Transforma um taxista em seu 
motorista particular. Adquire imóveis para a 
empresa, para si e seu novo amigo motorista. 
Fatos estranhos e inacreditáveis, começaram a 

ocorrer. O imóvel que adquiriu para sua família, inabitado 
há muito tempo, tinha fama de assombrado. Aplicou-lhe 
uma pequena reforma. Não conseguiu alterar suas cores. 
Uma fi cção aterrorizante, envolvente, particularmente 
quanto à suas mensagens sobre relacionamento familiar 
e social. Deliciosamente arrepiante!

A Casa de Ossos

Mario Sérgio Rossi Vieira – MG – Im-
portante trabalho do médico fi siatra, que numa 
linguagem bastante fl uida, clara, com bastante 

empatia, demonstra as qualidades dessa milenar medicina 
chinesa. Hoje sabe-se que no Brasil, faz parte das especia-
lidades médicas desde 1995. Interessante obra, que visa 
difundir a matéria, eliminando uma aura misteriosa, para 
dar-lhe o devido grau de efi ciência e  respeitabilidade. 
Esclarecedor!!

Acupuntura e Medicina 
Integrada: Sabedoria milenar, 
ciência e bem-estar

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

Com apresentação de Ralph Peter.
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A ideia por trás 

do Lisa era tornar 

os computadores 

mais fáceis de usar, 

aumentando assim a 

produtividade de seus 

usuários

O projeto Lisa começou 
em 1978. Steve Jobs, 
co-fundador da Apple, 

participou de seu desenvolvi-
mento; Lisa vem do nome da 
fi lha de Jobs e o acrônimo 
“Local Integrated Software Ar-
chitecture” foi inventado mais 
tarde para justifi car o nome.

Em 19 de janeiro de 1983 foi 
lançado pela Apple o Lisa, o 
primeiro computador pessoal 
com interface gráfi ca e mouse 
e que deu origem ao Macintosh 
no ano seguinte. Pela primeira 
vez pessoas comuns puderam 
usar um computador. Antes, 
era preciso ter conhecimentos 
técnicos para dar os coman-
dos que faziam o computador 
trabalhar. A partir do Lisa, a 
presença de uma interface 
gráfi ca tornou intuitivo o uso 
do computador.

Foi lançado um vídeo que 
destacava, como em um tu-
torial, as qualidades do Lisa 
e explicava a lógica do mouse 
e dos ícones - o aumento da 
produtividade no trabalho, 
pelo uso da tecnologia, era 
ressaltado – foi uma forma 
pioneira de treinar os usuári-
os da máquina. O preço de 
lançamento do Lisa foi de US$ 
9.995 (em 2017, cerca de US$ 

25 mil). Tinha 1 MB de RAM, 
um disco rígido externo de 5 
MB e dois leitores de disquetes 
5,25” de 871 KB.

Apesar de seu caráter rev-
olucionário para a época, o 
Lisa foi um enorme fracasso 
comercial – a Apple gastou 
US$ 150 milhões para desen-
volver a máquina, mas vendeu 
somente 10 mil unidades. Em 
uma época em que 96 KB de 
RAM eram considerados uma 
extravagância, parte impor-
tante do preço do Lisa (e do seu 
fracasso) pode ser atribuída ao 
seu excesso de memória – 1 MB 
são praticamente dez vezes os 
extravagantes 96 KB. 

A título de comparação, 
em 1990 ainda se vendiam 
computadores com menos 
memória que o Lisa trazia 
7 anos antes - o folclore da 
computação conta que a Apple 
mantém um número signifi ca-
tivo de Lisas não vendidos em 
um estoque em Utah.

O ator norte-americano 
Kevin Costner protagonizou 
um comercial de TV do Lisa 
em agosto de 1983. Nele, a 
máquina era descrita como 
o “mais avançado computa-
dor pessoal do mundo”. O 
comercial terminava com a 
mensagem: em breve, o mundo 
será dividido entre dois tipos 
de pessoas, aquelas que usam 
computadores e aquelas que 
usam Apple.

Não parece ser verdade...

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Pai do Macintosh, 
computador Lisa vai 
completar 35 anos

Vivaldo José Breternitz (*)

Jaguarí Comercial e Agrícola Ltda.
CNPJ Nº 61.082.335/0001-90 - NIRE 35.209.840.098

Ata da Reunião de Sócios Quotistas Realizada em 28 de Agosto de 2017
Às 10:00 horas do dia 28 de agosto de 2017, na sede da sociedade reuniram-se os sócios detentores da
totalidade do capital da sociedade empresária limitada denominada Jaguarí Comercial e Agrícola Ltda.,
sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das
Nações Unidas, 4.777, 18º andar, Ala “A”, Alto de Pinheiros, CEP 05477-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº
61.082.335/0001-90, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob NIRE 35209840098 (“Sociedade”), tendo sido tomada a seguinte deliberação:
Tendo em vista o capital encontrar-se excessivo em relação ao objeto da sociedade, os aprovam a redução
do mesmo em R$ 3.036.653,00 (três milhões, trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais), com o
consequente cancelamento de 3.036.653 (três milhões, trinta e seis mil, seiscentas e cinquenta e três)
quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, passando o mesmo dos atuais R$ 4.663.742,00
(quatro milhões, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e dois reais), dividido em
4.663.742 (quatro milhões, seiscentas e sessenta e três mil, setecentas e quarenta e duas) quotas com
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, para R$ 1.627.089,00 (um milhão, seiscentos e vinte e sete
mil, oitenta e nove reais), dividido em 1.627.089 (um milhão, seiscentas e vinte e sete mil, oitenta e nove)
quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. Lida e aprovada, vai esta assinada por todos os
presentes em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. São Paulo, 28 de agosto
de 2017. Luis Fernando Americano de Araújo - Presidente, Luis Henrique Americano de Araújo - Secretário.

1ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0327892-84.2009.8.26.0100 (USUC 956) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Nelson Faria, 
Najla Rabay Faria, Deivis Teixeira Scarpin, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Abner 
dos Santos Silva e outros, ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua João Bizarro da Nave, s/nº, na esquina com a Rua Juliano Moreira, 
parte do lote 1 da quadra C, Vila Diva - 33º Subdistrito - Alto da MoócaSão Paulo - SP, com área de 
460,84m², contribuinte nº 053.134.0001-0 (área maior), alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Vinicius Lisboa/Agência Brasil

Na opinião do presidente da confe-
deração, Luciano Cabral, o debate é 
necessário como parte da inclusão 

do esporte na educação brasileira.
“A CBDU acha um absurdo instituições 

de ensino serem autorizadas a atuar sem 
ter equipamento esportivo proporcio-
nal ao número de alunos. Isso não ser 
obrigatório é negar o esporte dentro do 
ambiente educacional”, defendeu Cabral, 
que retornou sexta-feira (1º) ao Brasil, 
depois de ter acompanhado a Universíade 
de Taipei. “Precisamos formar o atleta e 
corrigir o equívoco cultural que temos no 
país de que o esporte e a educação não 
estão associados”.

Na sua visão, os alunos não devem ser 
obrigados a incluir o esporte em seu ca-
lendário acadêmico, mas as opções devem 
estar disponíveis, o que ajudaria no desen-
volvimento do esporte universitário no país. 
As estruturas podem ser desde uma equipe 
de xadrez até um ginásio poliesportivo, 
já que a obrigatoriedade defendida pela 
CBDU deveria levar em conta o tamanho da 
instituição. “O brasileiro precisa descobrir 
a Universíade, saber que 70% das medalhas 
olímpicas passam por ela”.

Cabral avaliou positivamente a partici-
pação do Brasil na Universíade de 2017, 
disputada em Taipei entre 19 e 30 de 
agosto. O país terminou na 28ª colocação 
no quadro geral de medalhas, mas aumen-
tou o número de pódios em relação às três 
edições anteriores. Para o presidente da 
CBDU, mesmo onde não houve pódios, 
houve avanços. “Temos uma quantidade 
enorme de atletas que chegaram às fi nais 

Brasileiros desfi lam na abertura da Universíade de Taipei.

Oferta de esporte deveria
ser obrigatória em universidades, 

defende confederação
O curso pode ser matemática, direito ou fi losofi a, mas, para a Confederação Brasileira do Desporto 
Universitário (CBDU), todas as instituições de ensino superior deveriam ser obrigadas a oferecer 
atividades esportivas aos seus alunos

Fellipe Chagel/CBDU

no atletismo e da natação. Nós avançamos 
muito. Onde não conquistamos medalhas, 
nos posicionamos muito acima dos últimos 
resultados”.

A delegação recorde de 181 atletas 
tinha 19 que participaram da Olimpíada 
do Rio de Janeiro. Alguns imprevistos, 
porém, prejudicaram o resultado: Maicon 
Andrade se machucou e não conseguiu 
disputar a fi nal no taekwondo; Allan 
do Carmo e Viviane Jungblut passaram 
mal com a alta temperatura da água e 
perderam posições no fi m da maratona 
aquática; e Aldemir Gomes foi desclas-
sifi cado da fi nal dos 200 metros rasos 
após árbitros identifi carem que ele tinha 

pisado na faixa durante a semifi nal.
Além das fi nais disputadas, o presiden-

te da CBDU destacou o ouro do futebol 
feminino - o primeiro em 12 anos - e o 
desempenho do judô, que conquistou 
sete medalhas. Para Cabral, o Brasil foi à 
Universíade com uma geração formada nos 
preparativos para a RIo 2016, que “já não 
se deslumbra com grandes eventos”. “O 
grande desafi o é manter isso para o futuro, 
continuar avançando. Precisamos buscar 
outros estímulos. Todo mundo tem que 
discutir isso, confederações, ministério. 
Os resultados não podem cair depois da 
Olimpíada. Alguns países cometeram esse 
erro, e não podemos cometer também”.

As gorduras não são os prin-
cipais “assassinos” do coração, 
mas sim os carboidratos, é o 
que diz um estudo apresenta-
do na última terça-feira (29) 
no Congresso Europeu de 
Cardiologia, que ocorre em 
Barcelona. A pesquisa “PURE” 
(Prospective Urban Rural Epi-
demiology), conduzida pela 
Universidade de Hamilton, 
em Ontário, foi publicada na 
revista científi ca “Lancet” e 
questiona dezenas de estu-
dos e trabalhos científi cos já 
debatidos até agora sobre a 
prevenção da saúde cardíaca. 

De acordo com Mahshid 
Dehghan, pesquisador do Ins-
tituto de Pesquisa em Saúde 
da População da Universidade 
McMaster, “a redução da gor-
dura não melhoraria a saúde 

As gorduras não são os principais

“assassinos” do coração, mas sim os carboidratos.

Carboidrato causa mais risco para coração do que carne
um grande risco de mortalida-
de cardiovascular”.

A ingestão de gordura, de 
acordo com os dados, está sur-
preendentemente associada a 
menores riscos. As pessoas que 
mais consumiram gordura apre-
sentaram uma redução de 23% 
no risco total de mortalidade, 
além de ter 18% a menos de 
chances de sofrer um acidente 
vascular cerebral.

Cada tipo de gordura foi 
associada a uma redução no 
percentual total dos riscos de 
mortalidade: saturada (-14%); 
monoinsaturada (-19%), poliin-
saturadas (-29%). Entretanto, 
uma maior ingestão de gordura 
saturada também foi associada 
a uma redução de 21% no risco 
de um acidente cardiovascular 
(ANSA).

das pessoas”. No entanto, 
os benefícios resultariam da 
redução de glicídios, ou seja, 
carboidratos, e “do aumento 
da gordura total em até 35%”. 

Os resultados das análises em 
mais de 135 mil indivíduos de 
18 países de baixa, média e alta 
renda demonstram que a alta 
ingestão de carboidratos gera 
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A estiagem que há mais de seis 
anos atinge a Região Nordeste, 
com forte impacto nas usinas da 
Bacia do São Francisco e afetando 
a geração de energia hidrelétrica, 
levou a fonte eólica a responder 
por mais de 50% da energia 
fornecida à região. No último 
dia 16 de julho, a energia eólica 
respondeu por 12,6% de toda a 
energia demandada ao Sistema 
Interligado Nacional (SIN). No 
Nordeste, um novo recorde: 64,2% 
da energia consumida na região, 
no último dia 30 de julho, foram 
provenientes dos ventos.

A afi rmação foi feita pelo dire-
tor-geral do Operador Nacional do 
Sistema (ONS), Luiz Eduardo Ba-
rata, ao participar da conferência e 
exposição Brazil Windpower 2017, 
que discutiu no Rio de Janeiro os 
rumos e avanços da energia eólica. 
Energia eólica é aquela resultante 
da força dos ventos. Ele 

lembrou que até 2008 e 2009 
todo o suprimento energético 
do Nordeste decorria de fontes 
hidrelétricas, provenientes das 
usinas da Bacia do São Francisco.

“Com a redução das chuvas e 
das afl uências, tivemos que buscar 
nova fonte e foi aí que apareceu a 
fonte eólica. O resultado tem sido 
excepcional, até porque a região 
é acometida por ventos excepcio-
nais e razoavelmente constantes, o 
que proporciona uma capacidade 
de geração que se situa entre as 
melhores do mundo”, explicou. 
Para ele, é exatamente em de-
corrência da forte estiagem na 
Bacia do São Francisco que hoje 
a energia eólica tem “importância 
capital para a Região Nordeste, 
situação que deverá continuar 

por muito tempo, uma vez que 
não vislumbramos, a curto prazo, 
uma mudança das característica 
atuais”.

Luiz Eduardo disse, ainda, 
que é possível imaginar que, no 
futuro, com a chegada de outras 
fontes de energia, como a térmica, 
por exemplo, o sistema poderá 
oferecer alternativas e responder 
mais rapidamente ao principal 
problema decorrente da forte 
dependência da geração eólica 
que, por depender dos ventos, e, 
portanto, ser intermitente, precisa 
de outras fontes que compensem 
as variações dos ventos.

“A geração termoelétrica de 
rápida resposta é uma fonte boa, 
assim como a hidroelétrica, só que 
a estiagem está travando a fonte 
hídrica em razão da falta de chuva 
na região. Com a recuperação da 
cascata do São Francisco, que 
só será possível no médio e no 
longo prazos, poderemos usá-la 
como mitigador da intermitência 
da fonte eólica”, afi rmou. Ele, no 
entanto, garantiu que o forneci-
mento da energia para o Nordeste 
está assegurado. 

“Hoje podemos dizer que o 
abastecimento do Nordeste, na 
maior parte do tempo, está sendo 
garantido pelos mais de 50% da 
energia eólica produzida na região. 
Depois, entra aí nesta equação a 
fonte térmica, além da energia hí-
drica que vem do Norte e Sudeste”, 
acentuou. O diretor do ONS disse 
que a energia proveniente de fonte 
eólica já responde em torno de 6% 
da capacidade da matriz energéti-
ca brasileira, percentual que tende 
a se expandir até chegar em torno 
de 10% a 12% em 2021 (ABr). 

Eólicas respondem 
por mais de 60% do 
abastecimento de 

energia do Nordeste


