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“É preciso coragem 
para levantar-se e 
falar, mas também é 
preciso coragem para 
sentar-se e ouvir “.
Winston Churchill (1874/1965)
Estadista britânico

BOLSAS
O Ibovespa: -0,28% Pontos: 
75.389,75 Máxima de +0,17% 
: 75.734 pontos Mínima de 
-0,76% : 75.029 pontos Volu-
me: 7,85 bilhões Variação em 
2017: 25,18% Variação no mês: 
6,43% Dow Jones: -0,04% Pon-
tos: 22.349,59 Nasdaq: +0,07% 
Pontos: 6.426,92 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1266 Venda: R$ 3,1271 
Variação: -0,48% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,20 Venda: R$ 3,30 
Variação: -0,4% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1279 Venda: R$ 
3,1285 Variação: -0,2% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1270 
Venda: R$ 3,2730 Variação: 
-0,43% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,04% ao 
ano. - Capital de giro, 11,77% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.297,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,21% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 134,500 
Variação: +2,13%.

Cotação: R$ 3,1295 Variação: 
-0,4% - Euro (17h33) Compra: US$ 
1,195  Venda: US$ 1,195  Variação: 
+0,1% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,7340 Venda: R$ 3,7360 
Variação: -0,4% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,6630 Venda: R$ 
3,8870 Variação: -0,51%.

Futuro: -0,39% Pontos: 75.700 
Máxima (pontos): 76.140 Míni-
ma (pontos): 75.390. Global 40 
Cotação: 929,760 centavos de 
dólar Variação: +0,51%.

O Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região 
(TRF1), em Brasília, 

autorizou o uso de força 
policial para que as obras da 
hidrelétrica de Belo Monte, 
em construção no Pará, sejam 
paralisadas. A ordem de para-
lisação, segundo o Ministério 
Público Federal (MPF) no 
Pará, foi enviada no dia 14 
de setembro ao presidente 
da concessionária Norte 
Energia, dona da usina, e ao 
Ibama, mas até agora não foi 
cumprida.

Para o tribunal, foi constata-
da irregularidade nos projetos 
das casas oferecidas para a 
população atingida por Belo 
Monte, na região de Altamira 

     

Justiça autoriza uso de 
força policial para paralisar 
obras de Belo Monte

(PA), o que caracteriza o des-
cumprimento de uma medida 
condicionante imposta pelo 
processo de licenciamento 
ambiental. Nos ofícios enviados 
ao Ibama, à Justiça Federal e 
à Norte Energia, o desembar-
gador Antônio Souza Prudente 
determina a “imediata parali-
sação das obras de construção 
do referido empreendimento 
hidrelétrico, sob pena de multa 
pecuniária no valor de R$ 100 
mil por dia de atraso”.

Os problemas com as casas 
oferecidas aos atingidos por 
Belo Monte começaram antes 
mesmo da construção. “Em 
2012, a Norte Energia distri-
buiu milhares de folhetos em 
Altamira em que prometia três 

tipos de casas com tamanhos 
diferentes (60 m2, 69 m2 e 78 
m2) de acordo com o tamanho 
da família que fosse deslocada. 
Mas, em abril de 2013, sem dis-
cussão com a população atingi-
da, outro folheto foi distribuído 
em que a empresa avisou que 
todas as casas seriam do mes-
mo tamanho: 63 m2. O folheto 
trazia ainda a informação de 
que as casas seriam feitas em 
concreto pré-moldado, em vez 
de alvenaria como havia sido 
anunciado”, declarou o MPF, 
por meio de nota.

A Procuradoria Regional da 
República da 1ª Região afi rma 
ainda que a licença de Belo 
Monte também previa distância 
máxima de dois km entre o 

Para o tribunal, foi constatada irregularidade nos projetos das casas oferecidas para a

população atingida por Belo Monte, na região de Altamira (PA).

local de reassentamento e as 
moradias originais dos atingi-
dos, o que não foi atendido. 
“Com isso, os atingidos fi caram 
excessivamente distantes de 
locais de trabalho e estudo e 

sem opções para se locomover, 
já que a cidade de Altamira 
não tem sistema de transporte 
público. Muitos já venderam as 
casas por causa dessa condição. 
Outros tiveram que sair por 

causa da fragilidade das cons-
truções, feitas em concreto 
pré-moldado”. Procurada, a 
Norte Energia não se posicio-
nou até o fechamento desta 
matéria (AE).

São Paulo - Ao ser convi-
dado por Paulinho da Força, 
presidente do Solidariedade 
e deputado federal, para falar 
na manhã da sexta-feira (22), 
na Convenção Nacional do 
partido, o governador, Geraldo 
Alckmin, teve sua candidatura 
ao Palácio do Planalto em 2018 
reforçada pelo sindicalista. “Te-
nho a honra de passar a palavra 
ao nosso amigo e candidato a 
presidente, Geraldo Alckmin”, 
declarou Paulinho.

Alckmin teve uma participa-
ção breve, mas suas palavras 
foram muito bem recebidas 
pelos presentes no auditório do 
Palácio dos Trabalhadores, em 
São Paulo. “Se o Brasil cresceu 
e é hoje a sétima ou oitava 
maior economia do mundo, 
isso se deve à garra e à luta da 
classe trabalhadora. Não foi 
a consciên cia das elites que 
trouxe os avanços que o Brasil 
alcançou”, afi rmou o governa-
dor, que declarou compromisso 
com a causa trabalhadora. 

“O meu primeiro compromis-
so é emprego e renda; o segun-

Prefeito de São Paulo,

João Doria.

São Paulo - O tema do jantar 
entre a cúpula do DEM e o 
prefeito João Doria, realizado 
na quinta-feira (21), ficou 
restrito a questões econômicas 
e de interesse nacional, disse 
na sexta-feira (22), Doria. “Foi 
um bom jantar, falamos sobre 
o País, também falamos sobre 
São Paulo, mas o principal 
ponto foi sobre a proteção da 
economia brasileira, recupera-
ção dos empregos e ordenação 
do novo crescimento do País”, 
emendou. 

O prefeito paulistano, in-
clusive, negou que tenha sido 
debatida a possibilidade de um 
desembarque do PSDB para 
concorrer à Presidência da 
República pelo DEM em 2018. 
“Não falamos sobre a eleição 
no ano que vem.” Ainda assim, 
o prefeito se demonstrou feliz 
com a declaração do presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia, 
de que apoiaria a candidatura 
dele ao Palácio do Planalto. 
“Quem não fi caria feliz com 
um elogio desses?”.

A agenda de reformas da 
economia, em especial a da Pre-
vidência, voltou a ser defendida 

Presidente da CCJ, Rodrigo 

Pacheco (PMDB-MG).

Brasília - A Secretaria-Geral 
da Mesa Diretora da Câmara 
decidiu não desmembrar a 
denúncia contra o presidente 
Michel Temer e seus ministros 
Eliseu Padilha e Moreira Fran-
co e encaminhar à Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) uma única solicitação 
de Instauração de Processo. 
Caberá à CCJ decidir durante 
o processo se fará o fatiamento 
da denúncia.

O envio da denúncia só acon-
tecerá nesta segunda-feira (25), 
após a leitura no plenário do pe-
dido de abertura de processo e a 
notifi cação de Temer. Ao enviar 
a denúncia à Câmara desta vez, 
o STF não estabeleceu de que 
forma deve ser feita a análise 
da denúncia em relação aos 
ministros. Técnicos da Câmara 
decidiram não questionar for-
malmente a Corte sobre como a 
Casa deve proceder em relação 
aos ministros.

Diferentemente da primeira 
denúncia, que acusava apenas 
o presidente da República do 
crime de corrupção passiva, o 
segundo pedido contra Temer 
incluiu seus principais auxilia-
res na acusação de obstrução 
de justiça e organização crimi-

Aneel: o horário de 
verão não se justifi ca

Rio - Do ponto de vista do setor 
elétrico, não se justifi ca mais a 
adoção do horário de verão, afi r-
mou na sexta-feira (22), o diretor-
-geral da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), Romeu 
Rufi no. A avaliação foi feita pelos 
diversos órgãos governamentais 
ligados ao setor elétrico, no âmbi-
to do Comitê de Monitoramento 
do Setor Elétrico. Uma decisão, 
agora, caberá ao governo, que 
levará em conta os efeitos sobre 
outros setores, como indústria e 
comércio

“A avaliação é que, sob a 
perspectiva do setor elétrico, 
o horário de verão não se justi-
fi ca”, disse Rufi no, pouco antes 
de participar da Sessão Especial 
do Fórum Nacional, organizado 
pelo Instituto Nacional de Altos 
Estudos (Inae), no Rio. Se 
vigorar neste ano, o horário de 
verão começa em 15 de outubro 
e termina em 17 de fevereiro. 
Segundo Rufi no, a Aneel não se 
manifestará nem tomará nenhu-
ma decisão sobre o horário de 
verão, que é estabelecido por 
decreto federal (AE).

Juiz Marcelo Bretas, da 7ª 

Vara Federal Criminal do Rio.

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª 
Vara Federal Criminal no Rio, 
disse que ao fundamentar uma 
pena em casos de corrupção 
sistêmica ou generalizada, usará 
palavras duras, porque essa cor-
rupção vem sendo considerada 
crime contra a humanidade, 
“até comparado a genocídio, 
que é matar em grande escala 
pessoas que dependem do Esta-
do”. Ao falar na FGV, na capital 
fl uminense, para estudantes 
de direito, Bretas explicou que 
existe um pacto social, pelo 
qual o Estado se compromete 
a garantir uma quantidade 
“enorme” de direitos.

“E de repente, alguém que 
recebe o mandato por milhões 
de pessoas coloca em risco o 
nosso sistema político de re-
presentatividade”.

Marcelo Bretas disse que a 
corrupção sistêmica pode ser 
comparada a genocídio, esse 
tema já está sendo discutido 
no Conselho de Direitos da 
ONU, em Genebra, visando al-

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.

O ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, disse na sexta-
-feira (22) que o Congresso 
precisa avaliar “minunciosa-
mente” a possibilidade de usar 
parte dos recursos de emen-
das impositivas de bancadas 
para fi nanciar as campanhas. 
A medida está em discussão 
no Senado como uma das 
alternativas para custear as 
campanhas eleitorais sem criar 
novas despesas.

Oliveira ressaltou que os 
recursos das emendas são 
essenciais para melhoria da 
infraestrutura das pequenas 
e médias cidades do país. 
“Os recursos de emendas são 
importantes para as cidades 
menores. Normalmente, são 
esses recursos que chegam 
para construir praças, calça-
mentos, a infraestrutura das 
pequenas cidades do país”, 
afirmou Oliveira, que, no 
entanto, considera a medida 
neutra. “Do ponto de vista es-
tritamente fi scal, não aumenta 
o risco e nem o défi cit fi scal.  
A questão que é relevante é 
sobre a conveniência de se 
substituir um tipo de gasto 
por outro”.

Como alternativa à proposta 

Confi ança do consumidor
O Índice de Confi ança do Consu-

midor, da FGV, subiu 1,4 ponto em 
setembro, depois de três quedas 
consecutivas provocadas pela crise 
política de maio. O indicador atingiu 
82,3 pontos, em uma escala de 0 a 
200 pontos. A alta foi provocada 
pela melhora da expectativa dos 
consumidores em relação ao futuro. 
O Índice de Expectativas avançou 
2,2 pontos e chegou a 91,1 pontos, 
o mesmo patamar de abril.
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Corrupção é crime contra a 
humanidade, diz juiz Marcelo Bretas

cenário. O primeiro processo 
que recebeu de Curitiba, da 
Operação Lava Jato, tinha 160 
mil folhas. Se isso tivesse sido 
em papel, representaria risco 
de impunidade, comentou. Fa-
lou também da contrariedade 
que sentiu quando percebeu 
que algumas pessoas estavam 
“festejando” o fato de o pro-
cesso ter vindo para o Rio de 
Janeiro, onde entendiam que 
ele seria ”empurrado e nada 
vai acontecer”. 

Bretas contou que quem está 
“muito contente” com a Lava 
Jato no Rio é o gerente da Caixa 
localizada no prédio da Justiça, 
que “nunca imaginou que teria 
tanto dinheiro no banco. E 
não para de entrar”. Informou 
que esta semana vão entrar na 
Caixa mais de R$ 10,6 milhões. 
“E semana que vem vai ter 
mais”. Afi rmou que as pessoas 
estão avaliando que vale a pena 
resgatar o passado, parar de 
viver com medo, acertar a vida 
e poder dormir em paz (ABr).

terar competência do Tribunal 
Penal Internacional e tornar a 
corrupção um crime contra a 
humanidade. “A gente não está 
falando de pouca coisa, não”. O 
assunto não interessa apenas 
ao Brasil, observou. 

O juiz mencionou a morosi-
dade e o tempo para execução 
da pena. O processo eletrônico 
vem ajudando a mudar esse 

Alckmin exalta ‘garra’ 
da classe trabalhadora

Governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin.
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do compromisso é emprego e 
renda; o terceiro compromisso 
é emprego e renda”, disse Al-
ckmin, arrancando aplausos da 
plateia. O governador aprovei-
tou o evento para acenar com 
uma aliança entre o PSDB e o 
Solidariedade. “Contem conos-
co, queremos ter um diálogo 
permanente com o Solidarieda-
de, para acertar mais e avançar 
mais. O momento é difícil, mas 
a esperança é a palavra” (AE).

Emendas para fi nanciar 
eleições prejudica cidades

do senador Ronaldo Caiado, de 
extinguir o horário eleitoral de 
rádio e televisão e reverter o 
dinheiro da renúncia fi scal da 
propaganda para o fundo des-
tinado a fi nanciar campanhas 
eleitorais, o líder do governo no 
Senado, Romero Jucá (PMDB-
-RR), propôs que a destinação 
de 50% dos recursos de emen-
das impositivas de bancadas 
sejam usadas no fi nanciamento 
das campanhas.

A proposta tem o apoio dos 
demais integrantes da comis-
são. Se aprovado, o projeto 
acabaria com a propaganda 
partidária apenas nos anos 
ímpares, quando não ocorrem 
eleições (ABr).

CCJ da Câmara decide 
se vai fatiar denúncia

nosa. Há uma interpretação, de 
1990, do STF de que, se minis-
tros são acusados da prática de 
crime conexo ao do presidente 
da República no exercício do 
mandato, eles também precisa-
riam de autorização da Câmara 
para serem processados.

Em análise preliminar, o 
presidente da CCJ, Rodrigo 
Pacheco (PMDB-MG), avalia 
que, se a PGR enviou uma única 
peça, não há motivo para a Câ-
mara desmembrá-la. Técnicos 
da CCJ também vão estudar o 
tema, já que o novo pedido tem 
aspectos diferentes e há dúvi-
das se o relator poderá pedir 
o fatiamento da denúncia no 
decorrer da apreciação (AE).

Doria falou sobre Brasil e 
economia em jantar

por Doria. “Agora que a econo-
mia começa a se recuperar e 
apresentar seus primeiros bons 
índices, nos reunimos para que 
possamos todos juntos proteger 
o Brasil, proteger as reformas, 
dar continuidade à reforma da 
Previdência”. Segundo ele, o 
próprio presidente da Câmara, 
que participou do jantar, ainda 
acredita que a reforma previ-
denciária tem a possibilidade 
de ser colocada em pauta “ainda 
neste fi nal de semestre”.

A relação com o DEM, de 
acordo com Doria, é muito boa, 
ainda que a base do governo es-
teja passando por um momento 
instável (AE).



Mario Enzio (*)

Quero
desse jeito

É uma situação 

traumática. Talvez seja 

melhor construir do que 

reformar. 

Nem quero recordar o 
que eram as paredes 
sujas de pó e os cômo-

dos com as peças de decora-
ção e objetos amontoadas sem 
poder caminhar esperando 
que o cimento secasse antes 
de poder aplicar a massa fi na. 
Ainda assim, penso no que 
pode ser uma obra de mu-
dança radical para melhorar 
o que está feito. 

Vem-me à mente a fi gura 
de quando fazemos reformas 
em uma casa com pessoas 
morando e bichos de estima-
ção incluídos. É uma situação 
traumática. Talvez seja melhor 
construir do que reformar. 
Uma obra com pessoas cir-
culando, interagindo, procu-
rando por alguma peça que 
está desaparecida há dias, não 
deixa de ser uma experiência 
que poucos gostem de reviver. 

Por outro lado, por mais se 
queira criar um ambiente de 
normalidade, não se conse-
gue. A desordem é parte do 
negócio para se melhorar a 
disposição dos cômodos, da 
locomoção ou o conjunto da 
obra. Tudo se faz para prote-
ger o que se tem dentro, mas 
mesmo assim alguma coisa 
acaba se estragando. Além da 
poeira, do cheiro forte que fi ca 
no ar, pés ou mãos sujas aca-
bam deixando alguma marca 
para sempre num inexplicável 
ponto. 

Quem já fez uma obra, uma 
reforma, que era para durar 
um mês e durou um ano? Ou 
têm aqueles que são viciados 
em obras: estão em reforma 
constante. Quem quer que 
esteja ou já esteve numa 
dessas condições sabe o que é 
conviver com as reclamações 
e chateações que geram uma 
reforma dentro de uma casa.

Se construir nessas condi-
ções já nos traz vantagens ou 
desvantagens de se pensar 
em um projeto ideal e que 
nos sirva para sempre quan-
do concluído, faça uma ideia 
construir, estruturar, refor-
mar o que se poderia dizer de 
um país imaginado? 

Comparo essas reformas 
dentro de uma casa com 
as que poderiam ser feitas 
em um Estado. Seja para se 
debater: qual o modelo ideal 
de representação partidária, 
administrativa, ou o modelo 
econômico que atenda pro-
gressistas ou conservadores? 
Qual deve ser a reforma que 
faça com que o Estado não 
interfira em demasia, mas 
regule os excessos? 

Saber que é preciso fazer 
uma, duas, três ou tantas 
reformas quanto forem ne-
cessárias, penso que não 
seja uma atribuição só de 
quem administra os assuntos 
públicos, mas da participação 
ativa em políticas publicas. 
Sim, pois quando estamos nos 
referindo a essas reformas 
estruturais, profundas, que 
sejam duradouras, estáveis 
e que não sejam facilmente 
desmontadas com a simples 
modifi cação por uma lei or-
dinária. 

As leis são mudadas aos 
sinais de mera insatisfação 
de interesses pessoais de par-
lamentares que nem sempre 
visam o coletivo social. Por-
tanto, devemos fi car atentos. 

É como se viessem em sua 
casa e modifi cassem a sala, 
porque a televisão não deve 
estar mais nesse ambiente, 
pois fi caria bem melhor no 
corredor. Mas, quem sabe qual 
o melhor jeito para mim? 

Que tal você pressionar mais 
por conta de reformas, no 
mínimo, moralizantes?

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

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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Primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina.

O governo de Bangladesh 
denunciou na ONU as “atro-
cidades” que estão sendo 
cometidas no estado de 
Rakhine, em Mianmar, e pe-
diu “soluções permanentes” 
para evitar a “limpeza étnica” 
contra os rohingyas na região.

“Atualmente estamos dando 
refúgio a cerca de 800 mil 
pessoas da etnia rohingya que 
vieram de Mianmar”, afi rmou 
a primeira-ministra de Ban-
gladesh, Sheikh Hasina, na 
Assembleia-Geral da ONU.

Segundo dados da ONU, 
desde o último dia 25 de agos-
to, cerca de 425 mil membros 
da minoria muçulmana fugi-
ram da violência em Rakhine 
após um ataque de um grupo 
insurgente dos rohingyas 
contra postos policiais de 
Mianmar e da resposta militar 
do país. “É um deslocamento 
forçado de birmaneses que es-
tão escapando de uma limpeza 
étnica em seu próprio país, 
onde viveram por séculos”, 
afi rmou a primeira-ministra 
de Bangladesh. 

Menino almoça num refeitório 

escolar de Higuerote.

Um estudo da Organização 
Cáritas da Venezuela, publica-
do na última quinta-feira (21), 
mostra que 35,5% das crianças 
pobres do país, com idade de 0 
a 5 anos, apresentam alguma 
forma de desnutrição. A pesqui-
sa foi feita com familiares das 
crianças em três estados. Desse 
total, 14,5% sofrem de desnu-
trição moderada ou severa e 
21% em grau leve. No entanto, 
32,5% estão em risco de serem 
afetados pelo problema.

O estudo começou a ser feito 
em outubro do ano passado em 
32 paróquias de Caracas e dos 
estados de Miranda, Vargas e 
Zulia. Nos últimos quatro me-
ses, entretanto, as pesquisas 
não foram feitas na capital por 
causa da onda de protestos 
contra o governo, que deixou 
mais de 120 mortos. A Cáritas 
explicou no relatório que entre 
dezembro de 2016 e agosto de 
2017 houve aumento da des-
nutrição infantil aguda de 3,5 
pontos percentuais por mês, e 
que 71% das famílias visitadas 
relataram ter visto sua situação 
alimentar se deteriorar.

Além disso, a pesquisa revela 
que 63% dos entrevistados 

Finalistas 
ao prêmio 
de melhor 
técnico

A FIFA anunciou na sexta-
-feira (22) o três fi nalistas para 
o prêmio de melhor técnico do 
ano. Dois deles são italianos, 
Antonio Conte e Massimiliano 
Allegri, que vão competir com 
o francês Zinedine Zidane. A 
lista tinha diversos técnicos, 
entre eles Pep Guardiola, Tite 
e José Mourinho, mas todos 
fi caram no meio do caminho.

Zinedine Zidane comandou o 
Real Madrid nas conquistas do 
Campeonato Espanhol e da Liga 
dos Campeões. Já Massimiliano 
Allegri conduziu a Juventus ao 
vice da Champions League e ao 
título do Campeonato Italiano. 
Antonio Conte, por sua vez, 
levou o Chelsea ao título do 
Campeonato Inglês.

Além da premiação de melhor 
técnico do futebol masculino 
e feminino, no mesmo evento 
serão escolhidos também o 
melhor jogador masculino e 
feminino, o melhor goleiro e o 
gol mais bonito (ANSA).

“Há uma grande preo-
cupação com a gra-
videz na adolescên-

cia. Tivemos uma redução de 
40% na faixa etária de 10 a 
14 anos. E, de até 20 anos, a 
redução foi de 46%”, comentou 
Alckmin. “A prevenção não é 
somente de gravidez, mas tam-
bém de doenças sexualmente 
transmissíveis”, disse. 

Em 2016, 79.048 gestantes 
menores de 20 anos tive-
ram fi lhos no Estado, o que 
equivale a 13,2% do total de 
nascimentos no ano passado.  
Em 1998, o índice foi de 20%, 
com 148.018 mães nessa faixa 
etária. A queda é gradativa. Há 
dez anos, 16,3% das gestantes 
tinham menos de 20 anos. Em 
2007, 97 mil mães estavam 
nessa faixa etária. Na grande 
maioria dos casos, essas jovens 

A agência de transportes de 
Londres decidiu não renovar 
a licença operativa da Uber, 
segundo um anúncio feito 
sexta-feira (22) pelo prefeito 
da capital inglesa, Sadiq Khan. 
“Todas as empresas que operam 
em Londres devem respeitar as 
regras e cumprir os parâmetros, 
principalmente os do quesito 
‘segurança dos clientes’, in-
clusive as companhias que ofe-
recem ‘serviços inovadores’”, 
disse o prefeito. 

A Uber tinha sido acusada no 
Reino Unido de não denunciar 
à polícia alguns crimes co-
metidos por seus motoristas, 
como abusos sexuais contra 
clientes. A empresa, que opera 
com motoristas independentes 
cujos serviços são solicitados 
via aplicativo de celular, tam-
bém recebeu denúncias de 

supostamente oferecer precá-
rias situações de trabalho aos 
credenciados. 

Desde que começou a operar 
em vários países do mundo, a 
companhia norte-americana 
gera polêmica, principalmente 
com taxistas formais, que perde-
ram clientes para a Uber devido 
ao preço mais atrativo dos ser-
viços. As autoridades do Reino 
Unido confi rmaram a suspensão 
da licença da Uber, que tem até 
21 dias para recorrer da decisão. 

Durante este período, poderá 
continuar operando, apesar da 
licença da companhia terminar 
ofi cialmente no próximo dia 30. 
Em Londres, a Uber emprega 
40 mil motoristas, os quais aten-
dem 3,5 milhões de clientes. A 
empresa já anunciou que apre-
sentará um recurso imediato à 
Justiça (ANSA).

A atividade de telecomuni-
cações perdeu mais de cinco 
pontos percentuais de peso 
na receita operacional líquida 
do setor de serviços, divulgou, 
no Rio de Janeiro, o IBGE. A 
pesquisa abrange os anos de 
2007 a 2015, quando o setor 
deixou de responder por 18,9% 
da receita e caiu para 11,3%, 
o que não alterou sua posição 
como setor que mais gerou 
receita em 2015. No último 
ano pesquisado, a receita da 
atividade foi de R$ 162 bilhões, 
valor inferior ao registrado nos 
anos de 2014 e 2013, segundo 
a Pesquisa Anual dos Serviços. 

O gerente do estudo, Luiz 
André Paixão, destacou que 
inovações tecnológicas como 
serviços de streaming e aplica-
tivos de comunicação gratuita 
impactaram o setor. “São ser-
viços pelos quais as empresas 
tiveram difi culdades de cobrar, 
como o whatsapp. Antes, as 
chamadas eram cobradas. A in-
fl ação de telecomunicações foi 
muito abaixo da economia como 
um todo”, disse. A segunda 
atividade que mais contribuiu 
com a receita total dos serviços 
foi o transporte rodoviário de 
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Gravidez na adolescência cai a 
seu menor nível em 18 anos

O governador Geraldo Alckmin apresentou, na sexta-feira (22), um balanço produzido pela Secretaria 
de Estado da Saúde apontando a maior queda no índice de gravidez na adolescência no Estado em 18 
anos, de 34%, registrando seu menor nível em 2016

absolutos.
“À medida que reduzimos a 

gravidez precoce, reduzimos 
também a mortalidade infantil 
e materna”, ressaltou o gover-
nador. Para Albertina Duarte 
Takiuti, coordenadora do Pro-
grama Saúde do Adolescente 
da Secretaria, os números re-
presentam o êxito de políticas 
públicas adotadas no Estado de 
São Paulo e da qualifi cação de 
equipes nos serviços de saúde. 
“Iniciativas que ampliam o co-
nhecimento e o debate, como 
webconferências e dinâmicas 
de grupo publicadas no nosso 
canal do YouTube, permitem 
que os profi ssionais qualifi quem 
o atendimento a esses jovens e 
sensibiliza gestores para cria-
ção de novas ações de atenção 
à saúde do adolescente”, afi rma 
(SCI/SP).

“À medida que reduzimos a gravidez precoce, reduzimos 

também a mortalidade infantil e materna”.

tornaram-se mães com idade 
entre 15 e 19 anos. Nessa faixa 
etária, a redução do índice de 
gravidez na adolescência tam-
bém foi expressiva, de 34,8%. 

Em 2016, esse grupo abrangeu 
76.371 gestantes, equivalente a 
12,7% do total de partos em SP. 
Em 1998, o percentual foi de 
19,5, ou 143.490, em números 

Bangladesh pede fi m de “limpeza 
étnica” contra rohingyas em Mianmar

Segundo Hasina, os refu-
giados rohingyas deveriam 
retornar ao seu país de origem 
com “segurança e dignidade”. 
“Estamos horrorizados de ver 
que as autoridades de Mianmar 
estão colocando minas ao longo 
da fronteira para evitar que os 
rohingyas retornem”, denun-
ciou Hasina.

A primeira-ministra agrade-
ceu os esforços da ONU por 

tentar parar essas atrocida-
des e buscar a estabilidade 
na região. Hasina disse que 
Mianmar deve parar de forma 
“incondicional” a violência e 
a limpeza étnica na região. E 
também pediu o envio de uma 
missão que examine os fatos 
ocorridos em Rakhine, sob pro-
teção da ONU, e a garantia de 
um retorno permanente para 
os rohingyas (Agência EFE).

Telecomunicações se 
mantêm no topo da 
receita de serviços

Desnutrição atinge 
35,5% das crianças 

pobres da Venezuela

compram comida de reven-
dedores devido à escassez 
nos supermercados. Apenas 
31% têm acesso ao programa 
governamental que concede 
uma cesta básica com preços 
subsidiados pelo Executivo. 
A maioria das famílias ouvida 
na pesquisa, todas residentes 
em áreas vulneráveis, relata 
ter diminuído ou eliminado o 
consumo de carne vermelha, 
frango, ovos e lácteos. Elas 
também têm problemas para 
ter acesso diário à água potável 
(Agência EFE).

cargas, que aumentou sua par-
ticipação de 9,7% para 10,8%, 
de 2007 a 2015. 

Sede de mais da metade das 
empresas do setor (58%), a 
região Sudeste continua a ter 
o maior peso na receita bruta 
dos serviços, com 64% de tudo 
o que foi gerado no país. O 
percentual é menor do que o 
anotado em 2007, quando era 
de 67,1%, e acompanhou o 
comportamento dos principais 
indicadores, que mostraram um 
crescimento no Sul, Centro-
-Oeste e Nordeste. Em 2015, 
o Sul concentrava 21,9% das 
empresas, 16,7% dos empregos 
e 15,1% da receita bruta do 
setor de serviços. 

Terceiro colocado, o Nordes-
te tem 11,1% das empresas, 
15,2% dos empregos e 10,5% 
da receita, enquanto para o 
Centro-Oeste esses percentu-
ais são 7,5%, 7,8% e 7,6%. A re-
gião Norte aumentou seu peso 
no setor de serviços nacional 
entre 2007 e 2015. O número de 
empresas se manteve em 1,5% 
do total, assim como o pessoal 
ocupado continuou em 2,9%. A 
receita bruta caiu de 2,9% do 
total para 2,8%.

Londres não renova 
licença da Uber
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Construções
no Brasil não

suportam terremotos

A Escala Richter 

mensura a magnitude 

de terremotos em uma 

régua de intensidade 

que vai até 9 e indica a 

potência de destruição 

destes fenômenos 

naturais

O abalo sentido no México 
durante esta semana 
atingiu o grau 7,1 da 

escala, que indica possibilidade 
de danos graves em edifícios 
e foi o que aconteceu. Grande 
parte desta destruição ocorreu 
por conta das construções que 
não incorporavam tecnologias 
de segurança e prevenção a 
abalos. 

Em 2011, no Japão, o ter-
remoto seguido de tsunami 
causou prejuízos de mais de 
R$ 330 bilhões, mesmo com 
um histórico de investimento 
em tecnologias de engenharia 
civil desenvolvidas há muito 
anos pelo país.

O Brasil, apesar de não sofrer 
com este tipo de desastre, no 
primeiro semestre de 2017 
foram registrados 62 abalos, 
sendo 8 destes com magnitude 
entre 4,0 e 4,8, segundo dados 
do Centro de Sismologia da 
USP. Pela Escala Richter, a 
intensidade destes abalos pode 
causar quebra de vidros, pro-
vocar rachaduras nas paredes 
e deslocar móveis.

No Japão, as construções 
empregam tecnologias nas 
estruturas de base, como sis-
tema de molas que absorvem o 
tremor já no alicerce. Prédios 
mais tecnológicos já utilizam 
de amortecedores eletrônicos, 
que podem ser controlados à 
distância. 

Para ajudar a dissipar a ener-
gia quando a estrutura se mo-

vimenta em direções opostas 
e evitar que o prédio esmague 
os andares intermediários, é 
instalado um material especial 
para amortecer as junções 
entre as colunas, a laje e as 
estruturas de aço que compõe 
cada andar.

O Brasil possui mecanismos 
de controle em todo território 
nacional, trata-se da Rede 
Sismográfi ca Brasileira. Com 
85 estações, o monitoramento 
dos tremores é acompanhado 
em tempo real e é capaz de 
diferenciar um abalo sísmico 
de uma explosão em uma pe-
dreira, por exemplo. 

Apesar de não sentirmos a 
intensidade destes fenôme-
nos por aqui, a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) aprovou em 2006 
a norma ABNT NBR 15421, 
que fi xa os requisitos para a 
segurança das construções 
com relação a abalos sísmicos 
e as resistências que devem 
ser consideradas nos projetos.

Se atender estas normas 
pode aumentar o custo fi nal da 
obra, em contrapartida poderá 
evitar garantir benefícios em 
longo prazo, pois, mesmo com 
o constante monitoramento, os 
terremotos são imprevisíveis. 
Por fi m, vale a máxima de que 
prevenir é melhor que reme-
diar. O custo para a recons-
trução de um edifício é muito 
maior do que incorporar essa 
tecnologia preventiva. 

Assim, evitamos prejuízos 
materiais, além de proteger o 
principal e irreparável bem: a 
vida humana. 

 
(*) - É engenheiro civil e empresário 

do setor de construção civil. 
Professor universitário com mestrado 

em geotecnia, também é diretor 
da regional do SindusCon-SP em 

Campinas.

Marcio Benvenutti (*)

A -  Carreira e Negócios
O IBEF realiza entre os dias 27 e 29 (quarta à sexta), no Hotel Unique, a 
47ª edição do Congresso Mundial de CFOs da International Association 
of Financial Executives Institutes, considerado o maior evento global 
de networking para CFOs. Executivos fi nanceiros e líderes de grandes 
empresas da América, Ásia, Europa, África e Oriente Médio, reunidos 
para discutir assuntos relacionados a carreira e negócios, bem como 
temas atuais que impulsionam e infl uenciam negócios na América La-
tina e o mundo. Presenças confi rmadas: Altair Rossato (Deloitte), Ana 
Paula Assis (IBM), Maurício Barros (DHL), Fábio Scopeta (Microsoft), 
Marcos De Marchi (Abiquim), Eduardo de Toledo (Klabin), Harley Lo-
rentz Scardoelli (Gerdau), Alejandro Benvenuto (Nidera – Argentina), 
Augusto Ribeiro Júnior (Iochpe Maxion), entre outros. Informações 
(http://www.47th.iafeiworldcongress.com/ptbr/).

B - Gerenciamento da Manutenção 
Planejar, organizar e coordenar ações são alguns dos temas abordados no 
curso “Gerenciamento da Manutenção” que será promovido pelo Grupo 
IMAM nos dias 27 e 28 (quarta e quinta. Podem participar gerentes, chefes, 
supervisores, tecnólogos e correlatos da área de manutenção que terão 
acesso a conteúdos sobre conceitos da manutenção; a importância de 
medições, critérios de escolha; ciclo gerencial (4 estágios: Planejamento, 
Organização, Direção e Controle), entre outros assuntos. O objetivo é 
o de aprimorar as habilidades dos alunos na gestão das atividades que 
asseguram melhor rendimento dos recursos operacionais, além claro 
de apresentar formas para delegar, oferecer subsídios para dirigir as 
decisões, priorizando trabalhos e adequando-os ao tipo da empresa. 
Mais informações e inscrição, acesse (www.imam.com.br).

C - Tratamento da Asma 
A Eurofarma, primeira farmacêutica multinacional de capital 100% 
nacional, está lançando um medicamento inovador para o tratamento 
da asma. Trata-se do Lugano, uma opção moderna para o controle da 
doença que combina dois fármacos altamente efi cazes em uma única 
cápsula. Em sua formulação, o medicamento reúne duas moléculas já 
utilizadas separadamente no combate à doença. São elas a fl uticasona 
(corticoide inalatório com alta potência anti-infl amatória) e formo-
terol (broncodilatador com ação rápida e de longa duração). A asma 
é uma das doenças crônicas mais comuns no mundo. Estima-se que 
existam 300 milhões de pessoas afetadas e pelo menos 20 milhões de 
asmáticos no Brasil. A doença também é uma das principais causas 

de absenteísmo no trabalho e na escola. Mais informações, acesse 
(www.eurofarma.com.br).

D - Compensação de Reservas
A Reservas Votorantim, gestora de ativos ambientais da Votorantim 
S.A., promove na quinta-feira (28), das 8h30 às 12h, no AHOY Berlin 
Coworking, o Fórum “Compensação de Reserva Legal: modelos, solu-
ções e benefícios”. Além do evento presencial, o encontro – destinado 
às organizações, profi ssionais do agronegócio e demais interessados no 
tema – será transmitido em tempo real pela web pelo link (http://www.
goo.gl/6Dp2ZP). Profi ssionais que são referência no assunto debaterão 
os modelos de compensação ambiental no estado de São Paulo e as 
questões jurídicas que envolvem a regularização das propriedades e o 
Cadastro Ambiental Rural. Inscrição gratuita no sit5e (http://www.goo.
gl/6Dp2ZP). Email: (contato@legadodasaguas.com.br).

E - Nutrição Esportiva 
Entre os dias 6 e 7 de outubro, na Fecomercio, acontece o 6º Meeting 
Brasileiro de Nutrição Esportiva, o maior encontro a receber profi ssio-
nais da saúde para atualização científi ca sobre nutrição esportiva, além 
de apresentar as novidades das melhores marcas do segmento, no 1º 
Expo Internacional de Suplementos & Superfoods. Novidades como 
Sport Nutrition Clinic Experience, com a presença de profi ssionais da 
saúde apresentando cases de sucesso da sua rotina clínica, Gastronomia 
Esportiva com chefs e nutricionistas renomados que ensinarão, na teoria 
e na prática, técnicas com ingredientes e suplementos. O evento objetiva 
abordar temas relacionados à nutrição esportiva de uma forma ampla e 
abrangente. Mais informações em: (www.nutricaoesportivabrasil.com.br).

F - Olio Nuovo na Toscana
A região da Toscana, na Itália, esbanja uma riqueza cultural e gastro-
nômica invejável. É neste ambiente que acontece a tradicional Festa 
do Olio Nuovo, celebrada em diferentes províncias durante o mês de 
novembro. Na região de Civitella Marittima, localizada dentro do muni-
cípio de Civitella Paganico, em Grosseto, a festividade acontece entre 
os dias 12 e 13, e na comuna de Montespertoli, entre os dias 17 e 18. 
A cerca de uma hora de carro de ambos os destinos fi ca o Laticastelli, 
um hotel construído sobre as ruínas de um castelo do século XIII e que 
proporciona a experiência ideal de hospedagem para quem quer festejar 
a colheita e produção do azeite. Mais informações podem ser obtidas 
em (www.laticastelli.com).

G - Desafi os de Compliance
A Câmara Espanhola de Comércio do Brasil realiza nesta terça-feira 
(26), das 08:30 às 12:30, o painel “Desafi os de Compliance para as em-
presas e administradores”. O evento aborda alguns dos desafi os para o 
setor, entre outros temas, ‘Programas de Compliance para PME’S’, com 
a presença de Roberta Codignoto, treinadora na Alliance for Integrity e 
diretora Jurídica e de Compliance na Staples; ‘Leis Brasileiras em Matéria 
de Compliance’, com Vanessa Santiago, diretora da área Empresarial, 
Societária-Contractual do Escritório Gaia, Silva, Gaede & Associados 
Advogados; e ‘Leis Espanholas para Compliance’, com Maria da Paz 
Tierno Lopez, sócia do escritório Cuatrecasas. Saiba mais em (www.
camaraespanhola.org.br).

H - Franquias & Negócios 
Nos dias 3 e 4 de outubro, no Teatro Santander  do Shopping JK 
Iguatemi, acontece o 8º Fórum Internacional de Gestão de Redes de 
Franquias & Negócios, com a participação de mais de 700 executivos, 
majoritariamente C-Level, reunidos para esse importante momento de 
networking e oxigenação. Num momento de retomada da economia em 
que as redes de franquias e negócios devem se estruturar para voltar a 
crescer e ganhar mercado, grandes nomes do franchising e das redes 
de negócios nacionais e internacionais trazem suas experiências na 
construção de negócios vencedores e que inspiram os mais diferentes 
mercados. Mais informações tel. (11) 3660 – 2201 ou (http://forumde-
franquias.bittencourtconsultoria.com.br/).

I - Educadores em Ciências
O I Encontro de Educadores em Ciências ocorre no Centro de Divulga-
ção Científi ca e Cultural da USP, em São Carlos, nos próximos dias 29 e 
30. O evento tem como objetivo reunir professores da educação básica, 
pesquisadores e estudantes que cursam Licenciatura em Química, Físi-
ca, Biologia e Ciências da Natureza, para um exercício de socialização e 
análise de experiências e estudos vinculados à Educação em Ciências em 
diferentes níveis e modalidades. No Encontro acontecerão a palestra de 
abertura, ofi cinas, apresentações orais e de pôsteres e mostras de materiais 
didáticos. Mais informações: (www.cdcc.usp.br/novidades/2017-EEC). 

J - Temporário e Terceirizado
O Departamento Cultural da Associação dos Advogados (AASP) promove, 
nesta terça (26) e na quarta (27), o curso Terceirização no Direito do Tra-
balho, cujo objetivo é comentar a Lei nº 13.428/2017 e as modifi cações da 
Lei nº 6.019/1974, que tratam do trabalho temporário e da terceirização. 
Na terça, o expositor aborda o tema “Aspectos práticos e legislativos do 
contrato de trabalho temporário e do trabalho terceirizado e suas princi-
pais diferenças; a responsabilidade solidária ou subsidiária do tomador de 
serviços; a a validade ou não da terceirização da atividade-meio ou fi m”. 
Na quarta-feira, “O novo prazo do contrato de trabalho temporário e os 
termos técnicos da defesa do tomador na ação trabalhista. A aplicabili-
dade da Súmula nº 331 do TST e comentários de casos práticos”.  Mais 
informações: (11) 3291-9200 e no site: (www.aasp.org.br/educacional).
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A -  Carreira e Negócios
O IBEF realiza entre os dias 27 e 29 (quarta à sexta), no Hotel Unique, a 

de absenteísmo no trabalho e na escola. Mais informações, acesse 
(www.eurofarma.com.br).

Nove dos doze segmentos analisados mais admitiram

do que desligaram funcionários.

Em julho, o mercado de 
trabalho formal do setor de ser-
viços no Estado de São Paulo 
parece ter consolidado o seu 
processo de recuperação ao 
criar 6.174 vínculos formais, re-
sultado de 168.522 admissões 
e 162.348 desligamentos. No 
acumulado dos primeiros sete 
meses de 2017, foram gerados 
49.155 empregos com carteira 
assinada, revertendo o cenário 
observado no mesmo período 
de 2016, quando o saldo era 
negativo em 41.832 vagas. 

Adicionalmente, nove dos 
12 segmentos analisados mais 
admitiram do que desligaram 
funcionários nesse período. Nos 
últimos 12 meses, o desempe-
nho ainda foi negativo, com o 
fechamento de 39.524 postos 
de trabalho. Com isso, o setor 
encerrou o mês com um estoque 
total de 7.343.271 trabalhadores 
formais, 0,5% inferior ao apura-
do no mesmo período de 2016. 
Os dados compõem a pesquisa 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP. 

Apesar do bom resultado 
mensal, na comparação anual, 

As pequenas indústrias começam a esboçar uma

reação frente à economia.

Destaca-se, porém, ce-
nários distintos: nas 
pequenas, as contra-

tações e demissões estão no 
mesmo nível, pela primeira vez 
desde outubro de 2014 (média 
de 33%), enquanto nas micro, 
as demissões ainda superam as 
contratações.

No quadro geral, há uma per-
da líquida de vagas - 22% das 
Micro e Pequenas Indústrias 
demitiram, diante de 13% que 
contrataram. Por isso, o Índice 
de Satisfação Econômica do 
setor manteve-se estável, com 
avaliação negativa persistindo, 
sem sinais signifi cativos de me-
lhora na atividade. As pequenas 
indústrias, porém, começam 
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Pequenas indústrias 
ensaiam reação e igualam 
demissões e contratações

A 54ª rodada do Indicador de Atividade da Micro e Pequena Indústria, pesquisa encomendada pelo 
Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo (Simpi) ao Datafolha, aponta que o nível 
de contratações (do mês anterior) na categoria teve uma leve melhora, passando de 7% para 13%, de 
julho para agosto de 2017

número de empresários (de 23% 
em junho, para 40%, em agosto) 
que acreditam que a economia 
deva voltar a crescer no último 
trimestre”, pontua o presidente 
do Simpi, Joseph Couri. Apesar 
do leve otimismo, 72% da ca-
tegoria, no geral, ainda temem 
pelo futuro por causa da crise.

A pesquisa apontou, ainda, 
que o Índice de Investimentos 
passou de 25 para 34 pontos 
entre julho e agosto e alcançou 
o mesmo patamar registrado 
em agosto de 2016 (33 pontos). 
Entre as micro, o índice passou 
de 22 para 30 pontos. Já nas 
pequenas, foi de 40 para 58 
pontos, o melhor resultado em 
dois anos (Simpi).

a esboçar uma reação frente 
à economia, com expectativa 
mais positiva. 

“Para essas, a crise existe e 
afeta os negócios ainda, mas, nos 
últimos três meses, cresceu o 

Mercado de trabalho do setor de 
serviços paulista consolida recuperação

entre as 12 atividades pesquisa-
das apenas os serviços médicos, 
odontológicos e serviços sociais 
(2,3%) e de alojamento e ali-
mentação (0,3%) apontaram alta 
no estoque de empregos com 
relação a julho de 2016. Já os 
destaques negativos fi caram por 
conta das atividades de trans-
porte e armazenagem (-2,9%); 
artes, cultura e esportes (-1,6%); 
e fi nanceiras e seguros (-1,4%).

Segundo a FecomercioSP, 
o desempenho das atividades 

de educação e saúde foram 
determinantes para o bom 
desempenho do mercado de 
trabalho geral, mas, em julho, 
observou-se que a geração de 
vagas foi difundida entre todas 
as áreas. A assessoria econô-
mica da Entidade destaca que, 
apesar de algumas atividades 
ainda registrarem saldo negati-
vo de empregos, eles são cada 
vez menores, e isso indica um 
estancamento da eliminação 
de vagas (AI/FecomercioSP).

Estoque do Tesouro 
Direto atinge 
recorde

O estoque do Tesouro Direto 
alcançou o valor recorde de R$ 
47,7 bilhões em agosto, com um 
crescimento de 0,8% em relação 
a julho (R$ 47,3 bilhões) e de 
34,6% sobre agosto de 2016 (R$ 
35,4 bilhões). As aplicações de 
até R$ 5 mil representaram 80,9% 
dos investimentos realizados e 
as de até R$ 1 mil atingiram o 
recorde de 57,1 % do total. O 
valor médio das operações foi de 
R$ 6.808,62 no período, apresen-
tando queda de 4% em relação 
ao mês anterior (R$ 7.094,95) e 
de 33,1% em relação a agosto de 
2016 (R$ 10.175,96).

Esse é o menor valor médio 
de operações de investimento 
registrado desde 2004. Para a 
Secretaria do Tesouro Nacional, 
os dados evidenciam que o pro-
grama tem se tornado cada vez 
mais democrático, com a amplia-
ção de pequenos investidores. De 
acordo com a secretaria, foram 
realizadas em agosto 198.178 
operações de investimento no 
Tesouro Direto, no valor de 
R$ 1,349 bilhão. Já os resgates 
totalizaram R$ 1,408 bilhão, 
sendo R$ 1,275 bilhão relativo 
às recompras e R$ 133 milhões, 
aos vencimentos.

O título mais demandado pelos 
investidores foi o indexado à 
taxa Selic (Tesouro Selic), cuja 
participação no volume total 
de investimentos atingiu 47,4% 
(ABr).

Publicado no Diário Ofi cial da 
União de sexta-feiara (22) o decreto 
presidencial que prorroga concessões 
e autorizações de usinas hidrelétricas 
com capacidade instalada entre 5 mil 
e 50 mil quilowatts. A medida vale 
também para usinas de autogeração 
que estejam operando mas não es-
tejam ligadas ao Sistema Interligado 
Nacional. Nesse caso, vale indepen-
dentemente do potencial de geração.

A prorrogação vale por 30 anos a 
serem contados a partir do término 
do prazo da concesão ou da auto-
rização. Para a prorrogação desses 
prazos as companhias terão de arcar 

com alguns custos. Entre eles o pa-
gamento pelo Uso do Bem Público; 
o recolhimento da Compensação 
Financeira pela utilização de recur-
sos hídricos; a reversão dos bens 
vinculados ao fi nal da concessão, 
sem indenização; e a renúncia a 
alguns direitos preexistentes.

Ainda de acordo com o decreto, o 
excedente de energia elétrica produ-
zida pelo empreendimento destinado 
à autoprodução não consumido 
será obrigatoriamente liquidado no 
mercado de curto prazo ao Preço de 
Liquidação de Diferenças. A comer-
cialização será proibida (ABr).

Prorrogada as concessões de 
usinas hidrelétricas



As deformações sobre o 
conteúdo (ataques e defesas) 

da reforma trabalhista

Recentemente li uma 

matéria no Jornal 

Valor Econômico, de 11 

de setembro de 2017, 

que me deixou muito 

intrigado. Na verdade, 

perplexo

Com argumentação apa-
rentemente científica 
e procedente de dados 

ofi ciais apresentava a seguin-
te afi rmação: “Reforma deve 
aprofundar fosso salarial de 
não sindicalizado”. O texto 
era contundente: “As novas 
regras trabalhistas devem 
aprofundar a diferença salarial 
entre trabalhadores sindicali-
zados e não sindicalizados, na 
visão do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea)”, 
na medida em que segundo 
estudo coordenado pelo ins-
tituto, “sindicalizados ganham 
33,5%, na média, mais que os 
não sindicalizados”.

A pergunta que se faz é: 
como assim? 

Se isso, de fato, fosse uma 
realidade seria a “materializa-
ção jurídica da inconstitucio-
nalidade”. Não é possível esse 
tipo de discriminação. Ainda 
que eventualmente alguém 
possa considerá-la positiva. 
Um trabalhador sindicalizado 
não pode – somente por essa 
condição – ganhar mais ou 
ter qualquer outro benefício 
sobre um trabalhador que não 
pertença associativamente a 
um sindicato.

Aliás, a Constituição Federal 
é taxativa neste sentido. No 
seu artigo 8º (inciso V) ela é 
enfática:  “ ninguém será obri-
gado a fi liar-se ou a manter-se 
fi liado a sindicato”. Logo, essa 
condição não é meio para se 
obter qualquer benesse ins-
titucional.

Mais ainda: TODOS, repita-
-se, TODOS os instrumentos 
coletivos (acordos ou conven-
ções coletivas de trabalho), 
únicos contratos coletivos 
firmados pelos sindicatos, 
que trazem direitos (além 
daqueles previstos em lei) aos 
trabalhadores pertencentes a 
uma determinada categoria 
que o sindicato representa, não 
fazem (juridicamente estão 
proibidos de fazê-lo) quaisquer 
distinções e/ou irradiações di-
ferenciadas entre os direitos ali 
previstos para trabalhadores 
sindicalizados ou não. Não há 
diferença!

De onde vem, então, os 
dados previstos na matéria 
dizendo que essa diferenciação 
existe? Que, por exemplo, “os 
trabalhadores não sindicali-
zados ganhavam, em média, 
R$ 1,675,68, os associados 
a sindicatos ganhavam R$ 
2,237,86”? ou, então, que “36% 
dos sindicalizados recebem 
auxílio-saúde, contra 20,3% 
dos não sindicalizados”? Que 

“63,9% dos trabalhadores 
sindicalizados têm acesso 
ao auxílio-alimentação, ante 
49,3% dos não sindicalizados”? 
Difícil saber. Jurídica e estatis-
ticamente. 

Isso, com todas as vênias 
necessárias, não existe. Pelo 
mesmo, juridicamente é im-
possível. É inconstitucional. 
Revela-se, pois, como mais 
uma “pós-verdade”.

Que os sindicatos têm um 
papel importantíssimo na defe-
sa dos trabalhadores ninguém 
contesta, aliás, eles têm essa 
função/obrigação constitucio-
nal por força da Constituição 
Federal, que prevê que lhes 
cabe a defesa dos interesses 
individuais e/ou coletivos 
de todos (sem exceção) os 
trabalhadores da categoria-; 
que com a reforma trabalhista 
eles terão mais força política e 
institucional, igualmente não 
se tem dúvidas. 

Mais ainda: por certo, todos 
sabem, a associação de traba-
lhadores aumenta ainda mais 
esse vigor representativo. 
Agora, disso se concluir que 
quem não é associado perderá 
com a reforma Trabalhista há 
uma distância muito grande. 
Além de simplesmente não 
ser verdade sobre a ótica legal. 

Os sindicalizados atualmen-
te, e somente por esse motivo, 
já têm mais direitos do que os 
demais. Se não têm, como po-
dem perdê-los? Como perder 
alguma coisa que não se tem? 
Não há o mínimo fundamento 
técnico-jurídico e mesmo cien-
tífi co para essa despropositada 
afi rmação, na medida em que 
não existe suporte legal para 
sustento de assertiva como 
esta.

É importante, na verdade, 
democraticamente impres-
cindível, que todos os posi-
cionamentos (pós e contra) 
à reforma trabalhista sejam 
exteriorizados neste momen-
to de profundas mudanças. 
Podem e devem, por certo, 
ser embasados em crenças 
ideológicas e posicionamentos 
políticos. Tudo isso faz parte 
do jogo democrático.

Todavia, dizer que deter-
minada apuração em estudos 
científi cos e estatísticos com 
base em dados que são na 
origem ilícitos, por ausência 
de possibilidade jurídica de 
materialização, não é legal 
nos dois sentidos: jurídico 
e democrático. Não dá para 
utilizar pesquisas da mesma 
maneira que um bêbado utiliza 
um poste: mais pelo apoio do 
que pela iluminação.

 
(*) - É doutor e mestre em Direito 
do Trabalho pela PUC-SP, diretor 
do Instituto Mundo do Trabalho, 

professor da Fundação Santo André 
e da PUC-SP e autor dos livros 
‘Unicidade Sindical no Brasil – 

Mito ou Realidade?’ e ‘Negociação 
Coletiva do Trabalho.

Antonio Carlos Aguiar (*)
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Fernanda Costa disse ser preciso reforçar os vínculos sociais e a 

autoestima dos adolescentes.

Automutilação e suicídio 
entre crianças e adolescentes 
foram os temas abordados na 
audiência pública realizada pela 
CPI dos Maus-tratos, no Senado. 
Os especialistas deixaram claro 
que não há explicações simples 
para atos tão severos, cujas 
causas mais comuns seriam 
transtornos mentais ou psicoló-
gicos, inclusive os resultantes de 
situações de violência e abusos 
na infância. Foi também citada a 
questão do bullying, com dimen-
são ampliada na era da internet 
e das redes sociais e grande 
potencial para levar crianças e 
jovens a condutas extremas. A 
audiência foi proposta pelo pre-
sidente da CPI, senador Magno 
Malta (PR-ES), que também 
dirigiu os trabalhos. 

Como observou o psiquiatra 
André de Mattos Salles, de 
Brasília, há 20 anos o bullying 
e os problemas que um ado-
lescente enfrentava ao longo 
da vida eram restritos a deter-
minados contextos. Poderia 
ocorrer um desentendimento 
com colegas da escolas mas ao 
chegar em casa essa criança 
ou jovem encontrava uma 
“zona de conforto”. Mas hoje, 
por causa das redes sociais na 
rede de computadores, ele pode 
receber ameaças e ser exposto 
a conteúdos vexatórios ao longo 
das 24 horas do dia, sem trégua.

O Senado analisa novas regras para o fi nanciamento das campanhas e a Câmara,

o fi m das coligações nas eleições proporcionais.

O Senado analisa novas 
regras para o fi nancia-
mento das campanhas, 

enquanto a Câmara discute o 
fi m das coligações nas eleições 
proporcionais e uma cláusula de 
barreira para que as legendas 
tenham acesso ao fundo parti-
dário e ao tempo de rádio e TV. 
Para valer nas eleições de 2018, 
as duas propostas precisam ser 
aprovadas nas duas Casas até 
o dia 7 de outubro.

Na terça-feira (26), os sena-
dores devem votar o projeto 
do senador Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), que cria o Fundo 
de Financiamento de Campa-
nha e acaba com a propaganda 
partidária e com o horário 
eleitoral gratuito no rádio e na 
TV. O dinheiro da compensação 
fi scal que a União paga às emis-
soras pela veiculação desses 
programas seria repassado ao 
fundo. “É a única proposta que 
não mexe no Orçamento do 
país. Isso soma R$ 1,5 bilhão. 
Ponto-fi nal. Não há tempo de 
rádio e televisão, e nós temos 
um fundo de R$ 1,5 bilhão”, 
explica Caiado.

Mas o relator, senador Ar-
mando Monteiro (PTB-PE), 
apresentou um substitutivo 
ao projeto. Ele extingue a pro-
paganda partidária no rádio e 

Comissão aprova 
aumento de pena para 
casos de zoofi lia

A Comissão de Meio Ambiente 
da Câmara aprovou o projeto do 
deputado Ricardo Izar (PP-SP), 
que eleva a punição imposta a 
quem pratica maus-tratos con-
tra animais quando forem cons-
tatados atos de zoofi lia (prática 
sexual de seres humanos com 
animais). Pela proposta, nessa 
hipótese, a pena será aumentada 
de 1/6 a 1/3.

Atualmente, a Lei de Crimes 
Ambientais prevê detenção, de 
três meses a um ano, e multa 
para os indivíduos que abu-
sarem, ferirem ou mutilarem 
animais silvestres, domésticos 
ou domesticados (nativos ou 
exóticos). A legislação em vigor 
estabelece o aumento da penali-
dade de 1/6 a 1/3 apenas no caso 
de os maus-tratos resultarem 
na morte do animal.

Para o relator, deputado Mar-
celo Álvaro Antônio (PR-MG), a 
legislação precisa ser atualizada 
devido ao senso de impunidade 
que a baixa pena transmite 
para o agressor. “A baixa pena 
de detenção simplesmente não 
é sufi ciente para levar nenhum 
agressor de animais à cadeia”. O 
deputado Carlos Gomes (PRB-
-RS) apoiou a iniciativa. “É uma 
forma de defender aqueles que 
não têm uma defesa natural por si 
só”, disse. A proposta ainda segue 
para a Comissão de Constituição 
e Justiça, antes de ser analisada 
pelo Plenário (Ag.Câmara).

Rodrigo Maia defendeu a 

análise rápida  da denúncia 

contra Temer para que a 

Câmara volte a analisar as 

reformas.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse que seu 
partido, o DEM, não vai mis-
turar a disputa que teve com 
o PMDB em torno da fi liação 
de políticos com a denúncia 
contra o presidente Michel 
Temer, que chega à Câmara 
essa semana. “Esse assunto 
está encerrado, já falei o que 
tinha para falar, e o governo 
ouviu. Espero que o governo 
continue na linha das refor-
mas, que a economia continue 
crescendo e que a gente volte 
a criar empregos com carteira 
assinada”, disse Maia ao dar o 
assunto está superado.

Maia se referia ao episódio em 
que os ministros Moreira Franco 
e Eliseu Padilha participaram da 
fi liação do senador Fernando 
Bezerra (PE) ao PMDB. 

“Se tivesse fi cado apenas 
entre PMDB e DEM tinha 
menos gravidade, mas com 
a participação de ministros 
do Planalto aí a gravidade 
aumenta, mas tenho certeza 
de que o governo entendeu 
a minha preocupação, que 
é uma preocupação com o 

Para evitar confl ito ético, 

Mariz decidiu deixar a defesa 

de Temer.

O advogado Antônio Cláudio 
Mariz de Oliveira anunciou a 
decisão de renunciar à defesa 
de Michel Temer, na segunda 
denúncia apresentada pela 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) contra o presidente 
da República. Foi Mariz quem 
conduziu a defesa de Temer 
na primeira denúncia rejeitada 
pelo Congresso em 2 de agosto.

O afastamento do advogado 
deve-se ao fato de ele ter de-
fendido no passado o doleiro 
Lúcio Funaro, um dos delatores 
citados na nova denúncia, o 
que confi guraria confl ito ético. 
Mariz trabalhou para Funaro 
até a sua prisão, mas deixou o 
caso quando ele decidiu fazer 
delação premiada, recurso 
que o advogado reprova. Ele 
continuará trabalhando para 
o presidente em outros casos.

A segunda denúncia contra 
Temer chegou à Câmara na 
sexta-feira (22), depois de o 
STF ter rejeitado pedido da 
defesa do presidente para in-
terromper a tramitação. Antes 
mesmo da decisão do STF, Ma-
riz já havia comunicado a Temer 
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Senado e Câmara têm pouco mais de 
12 dias para votar reforma eleitoral

As próximas duas semanas serão decisivas para a defi nição da reforma política no Congresso

na TV, veiculada nos anos sem 
eleições. Mas mantém o horário 
eleitoral dos candidatos duran-
te as campanhas. De acordo 
com o substitutivo, o fundo 
também receberia metade do 
valor das emendas impositivas 
apresentadas pelas bancadas 
de deputados e senadores ao 
Orçamento Geral da União nos 
anos eleitorais. A previsão é de 
que o fundo conte com R$ 3 
bilhões em 2018.

O relator sugere ainda regras 
para a distribuição do dinheiro: 
2% seriam divididos igualitaria-

mente entre todos os partidos 
registrados no TSE; 49% de 
acordo com o percentual de 
votos obtidos na última eleição 
para a Câmara; 34% na pro-
porção do número deputados 
federais; 15% na proporção 
do número de senadores. O 
substitutivo também detalha 
a distribuição dos recursos 
dentro de cada partido: 20% se-
riam divididos igualitariamente 
entre todos os candidatos a um 
mesmo cargo. Respeitado esse 
piso, as executivas nacionais 
poderiam decidir como repartir 

o restante do dinheiro.
O texto prevê uma regra geral 

para o caso de os comandos 
partidários não conseguirem 
chegar a um acordo sobre como 
dividir os recursos: 50% iriam 
para as campanhas de presi-
dente, governador e senador; 
30% para deputado federal; e 
20% para deputado estadual 
e distrital. O substitutivo do 
senador Armando Monteiro vai 
além do fi nanciamento. O texto 
também estabelece limites 
para os gastos nas campanhas 
eleitorais de 2018 (Ag.Senado).

Presidente da Câmara diz que
crise entre partidos está superada

a afi rmar que tudo será feito 
dentro do regimento da Câma-
ra, mas fará de tudo para que 
o assunto seja resolvido o mais 
rápido possível. “É um assun-
to que paralisa a Casa, e por 
isso temos de resolver o mais 
rápido possível”, disse. Maia 
falou à imprensa logo após 
participar de um encontro 
de negócios promovido pela 
Embaixada da Argentina no 
Rio de Janeiro. Foram aber-
tas 10 Câmaras comercias 
argentinas no Brasil, e Maia 
falou sobre a aproximação de 
negócios entre os dois países.

“Acho que esse é um novo 
momento da relação Brasil-
-Argentina, que nós devemos 
muito certamente ao presi-
dente Macri e ao presidente 
Michel Temer, que têm prio-
rizado a relação entre os dois 
países. A gente tem muito a 
crescer em conjunto, todos 
os países do nosso continen-
te. Podemos fortalecer nosso 
ambiente de negócios, para 
fortalecer a nossa relação com 
os outros continentes”, disse 
(Ag.Câmara).

governo, porque em votações 
importantes podemos perder 
votos dos deputados do DEM”, 
disse referindo-se à votação da 
reforma da Previdência, previs-
ta para outubro.

Questionado sobre a denún-
cia contra Temer, Maia voltou 

Redes sociais reforçam ‘bullying’ e 
risco de suicídio de adolescentes

As diferenças entre a automu-
tilação e tentativas de suicídio 
foram bem determinadas pelos 
três especialistas convidados, 
entre eles o psicólogo Carlos 
Henrique Aragão Neto, também 
de Brasília. Sobre a automutila-
ção, ele explicou que são atos 
de agressão ao próprio corpo 
praticados de modo frequente 
e com métodos variados. A 
intenção principal do gesto de 
automutilar-se é obter alívio 
para uma situação angustiante 
com a qual o adolescente não 
saber lidar, ressaltou Aragão.

No caso do suicídio, os espe-
cialistas explicaram que são atos 
mais raros e métodos menos 
variados, em que há de fato a 

intenção de morrer. De acordo 
com Fernanda Benquerer Costa, 
psiquiatra da Secretaria de Saúde 
de Brasília, o suicídio é a 13ª causa 
de morte no mundo, com pre-
valência ainda maior no caso de 
jovens dos 15 aos 19 anos, em que 
é o segundo motivo de mortes.

Participou também da audiên-
cia Antonio Carlos Braga, como 
representante do Centro de Valo-
rização da Vida (CVV), entidade 
fundada há 55 anos que presta 
serviço voluntário e gratuito de 
apoio emocional e prevenção do 
suicídio. Há 72 postos de atendi-
mento no país e, é possível falar 
com o CVV por telefone (141) e, 
mais recentemente, por chat na 
internet (Ag.Senado).

Advogado Mariz deixa 
a defesa de Temer

que deixaria de defendê-lo caso 
a denúncia prosseguisse.

Funaro foi preso em julho de 
2016 no âmbito da Operação 
Sépsis, que investiga desvios 
do FI-FGTS em esquema co-
mandado pelo ex-presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, que 
também está preso. O doleiro 
fez várias acusações ao presi-
dente, que foram usadas pelo 
ex-procurador-geral Rodrigo 
Janot para elaborar a tese de or-
ganização criminosa e obstrução 
de justiça que sustenta a atual 
denúncia contra Temer (ABr).

Habeas corpus dos 
irmãos Batista

O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, foi sorteado na sexta-
-feira (22) para relatar pedido 
de liberdade dos irmãos Joesley 
e Wesley Batista, donos da J&F. 
Mendes, que está em viagem 
ofi cial para acompanhar as elei-
ções parlamentares na Alema-
nha, não tem prazo para decidir 
o caso. Os dois estão presos em 
São Paulo acusados de usarem 
informações privilegiadas para 
fraudar o sistema fi nanceiro. 

Wesley foi preso no último dia 
13, e Joesley já estava preso por 
determinação do ministro Edson 
Fachin, do STF, em função da 
quebra do acordo de delação com 
a Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR). Eles são acusados 
crime de insider trading [uso 
de informações privilegiadas], 
sob a suspeita de usarem dados 
obtidos por meio de seus acor-
dos de delação premiada para 
venderem e comprarem ações 
da JBS no mercado fi nanceiro.

O habeas corpus foi protoco-
lado na manhã de sexta-feira 
(22) após o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) rejeitar o mesmo 
pedido. Na sessão de quinta-feira 
(21), os ministros da 6ª Turma da 
Corte decidiram manter a prisão 
dos acusados (ABr).
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SUBSTITUIÇÃO DE FICHAS DE REGISTRO
Empresa que formaliza a admissão de seus funcionários através de 
fichas de registro em que momento deve registrar em ficha mestra? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEIXOU DE PAGAR AS FÉRIAS COM ANTECEDÊNCIA DE 
DOIS DIAS, EXISTE MULTA?

Esclarecemos que a empresa poderá estar sujeita a multa administra-
tiva quando da fiscalização no valor de R$170,26 (cento e setenta reais e 
vinte seis centavos) por empregado, dobrada na reincidência, embaraço 
ou resistência. Ao empregado não seria devido nenhum valor.

SUSPENDER O CONTRATO DE TRABALHO
Funcionário não está conseguindo afastar-se pelo INSS, podemos 
suspender o contrato de trabalho para tratamento de saúde? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTINUAR RECOLHENDO O FGTS
Ficando comprovado que houve acidente de trabalho e o funcionário 
fica aposentado por invalidez a empresa deve continuar recolhendo o 
FGTS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

A LICENÇA AMAMENTAÇÃO, QUE CONTEMPLA DOIS PERÍODOS DE 
MEIA HORA CADA POR DIA, PODE SER CONVERTIDA EM DIAS?  

A CLT em seu artigo 396 da CLT não dispõe acerca da possibilidade de con-
versão em dias, vez que a criança deve ser atendida pela mãe diariamente, 
essa foi a intenção do legislador. Assim, a conversão em dias deverá ser 
afastada, salvo se a convenção coletiva expressamente autorizar.

RESPONSÁVEL PELA MATRÍCULA CEI
Quando uma pessoa física contrata uma construtora para fazer uma 
obra, a matrícula CEI é em nome de quem? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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A satisfação do crédito, 

principalmente 

no âmbito judicial 

dependerá da forma 

como for procedida 

a elaboração da 

operação

Basicamente deve ser 
ressaltado que o êxito 
da operação para a 

recuperação dos valores devi-
dos depende, em grande par-
te, do procedimento correto 
a ser elaborado no Contrato.

Assim, no âmbito judicial o 
trabalho bem realizado pelo 
advogado é a chave para o 
recebimento do crédito. 

Maiores informações pes-
soais sobre o devedor e seu 
patrimônio: 

Esta deve ser uma pre-
ocupação para o êxito da 
operação, pois quem pretende 
obter empréstimos deve estar 
ciente de que possui patrimô-
nio para garantir a operação 
na hipótese de inadimplência 
da quantia devida.

Enfim judicialmente po-
derá o devedor contestar 
a execução apresentando 
impugnação, interpondo 
recurso, porem o recebimen-
to pelo credor dependerá, 
principalmente, do momento 
da elaboração do contrato 

e da verificação correta do 
patrimônio do devedor, uma 
vez que o patrimônio, ainda 
que existente, pode estar 
já comprometido, seja por 
outras dividas, seja por ser 
bem de família.

Procedimento extraju-
dicial 

A primeira fase da cobrança, 
porém, deve ser amigável, 
mediante conversações com 
o devedor. Não obtendo a 
devida satisfação, o contrato 
deve então ser executado.

Dessa forma o procedimen-
to extrajudicial deverá ser 
realizado de forma amigável, 
pois além do credor receber 
o crédito mais rápido, não 
despenderá despesas como 
custas judiciais, honorários 
de advogado etc. A deman-
da judicial, além de morosa 
muitas vezes é desgastante 
para o credor.

O documento que formali-
zará o acordo deve ser bem 
elaborado.

Na confissão de divida do 
devedor deve ser mencionada 
a origem do débito e a expres-
sa declaração do mesmo do 
reconhecimento da dívida.

(*) - Direito Empresarial 
e Mercado de Capitais.

 
para a cobrança 

3ª Vara da Família e Sucessões - Regional Tatupé. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE NOBOL HANDA, REQUERIDO 
POR SANDRA REGINA HANDA - PROCESSO Nº1017508-59.2016.8.26.0008. A Meritíssima 
Juíza de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de 
São Paulo, Doutora Tarcisa de Melo Silva Fernandes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que 
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 30/06/2017, 
foi decretada a INTERDIÇÃO do Sr. NOBOL HANDA, CPF 098.895.828-72, declarando-o 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como 
CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. SANDRA REGINA HANDA. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0047881-47.2012.8.26.0100 - 1131/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima 
Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Domingos Antonio Loffredo e Sarah Cecilia 
Manfredini Loffredo, Edifício Carla, na pessoa do síndico, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que José Luiz Lourenço, 
Adriana Mendes Lourenço ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do 
imóvel localizado na Rua Itacema, 221, ap. 94, 9º andar, Edifício Carla, Bloco A, Jardim Paulista, São 
Paulo-SP, 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 úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias. 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. 

O tema foi debatido na sexta-feira 
(22), durante o 1o Fórum de Inova-
ção Startup Indústria, em São Paulo. 

Sondagem realizada pela ABDI com 408 
empresas da indústria de transformação 
aponta que 21% delas já realizam negócios 
com startups, 45% ainda não sabem como 
proceder, mas estão se preparando para 
futura conexão com empresas novas, e 
21% ainda não têm interesse.

Luiz Augusto de Souza Ferreira, presidente 
da ABDI, disse que a indústria que se conecta 
com essas empresas quer ideias para redu-
ção de custos na sua produção e aumento 
da produtividade. A sondagem revelou que 
essas empresas também têm interesse em 
novas tecnologias, produtos e mercados.

“A ABDI busca entregar tecnologias ou 
soluções, e colocar a indústria nacional 
em patamar de competitividade para a 
exportação. Não somos só um país de 
commodities, mas de indústria de trans-
formação. O Brasil também tem que seguir 
neste caminho”, disse.

Presidente da ABDI, 

Luiz Augusto de Souza Ferreira.

 

De acordo com Luiz Augusto, o grande di-
ferencial das novas empresas é a facilidade 
de trabalhar com o risco total e as incertezas 
do negócio. “Já a indústria lida com risco 
zero. Temos que trazer esse recurso de 
forma inteligente e deixar a conexão entre 
elas acontecer pelo mercado”, disse ele.

Para Elisa Carlos, gerente de inovação da 
ABDI, outro grande diferencial das empre-
sas emergentes é a agilidade. “A indústria 
e o governo precisam ser mais ágeis. Quem 
sabe lidar com a incerteza e a agilidade são 
as emergentes. Elas aprendem rápido, se 
jogam, experimentam”, disse ela.

O Programa Nacional Conexão Startup 
Indústria investe R$ 50 milhões, divididos 
em três anos. A seleção começou com 
311 empresas cadastradas, cruzadas com 
o interesse e necessidade das indústrias. 
Ao final, 27 foram escolhidas para se co-
nectar com dez grandes empresas. “É uma 
felicidade termos esse nível de indústria 
experimentando com a gente esse tipo de 
fazer política”, disse Elisa (ABr).
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O aumento da meta de déficit 
fiscal permitiu ao governo liberar 
R$ 12,8 bilhões do Orçamento 
que estavam contingenciados 
(bloqueados), informou o Minis-
tério do Planejamento. O dinhei-
ro atendera a órgãos públicos 
em dificuldade. Atualmente, o 
governo tem R$ 44,9 bilhões de 
despesas discricionárias (não 
obrigatórias) bloqueadas. A 
liberação reduziu o volume con-
tingenciado para R$ 32,1 bilhões. 
Pela legislação, o governo tem 
até uma semana para editar um 
decreto definindo a distribuição 
dos recursos liberados por minis-
térios e órgãos.

Na semana passada, o presi-
dente Michel Temer sancionou 
a lei que aumenta de R$ 139 bi-
lhões para R$ 159 bilhões a meta 
de déficit primário (resultado 
negativo das contas do governo 
sem os juros da dívida pública) 
deste ano. O governo, no entanto, 
não liberou integralmente os R$ 
20 bilhões por causa de reduções 
na estimativa de receitas e au-
mento na previsão com despesas 
obrigatórias.

As estimativas de receitas lí-
quidas foram reduzidas em R$ 4,9 
bilhões. De acordo com o Plane-
jamento, a queda da inflação (que 

 

reduz a arrecadação em valores 
nominais) diminuirá a arrecadação 
em R$ 3,1 bilhões. A previsão de 
receitas com o Programa Espe-
cial de Regularização Tributária 
(Pert), também conhecido como 
Novo Refis, teve queda de R$ 4,2 
bilhões, caindo de R$ 13 bilhões 
para R$ 8,8 bilhões.

A estimativa com a receita de 
precatórios (títulos emitidos pelo 
governo para pagar sentenças 
judicais das quais não cabem mais 
recursos) caiu R$ 2 bilhões, de 
R$ 10 bilhões para R$ 8 bilhões. 
A previsão com a renegociação 
de dívidas de autarquias passou 
de R$ 3,4 bilhões para R$ 1,6 
bilhão, queda de R$ 1,8 bilhão. 
As quedas foram parcialmente 
compensadas pela antecipação 
do pagamento da outorga do 
Aeroporto do Galeão, que re-

forçará o caixa da União em 
R$ 2,9 bilhões, e pelo aumento 
da massa salarial, que elevará 
a arrecadação da Previdência 
Social em R$ 1,6 bilhão.

A projeção de gastos obrigató-
rios subiu R$ 2,3 bilhões. Desse 
total, R$ 2 bilhões referem-se a 
despesas para manter o gasto 
mínimo para a saúde estabe-
lecido pela Constituição e R$ 
1,4 bilhão vieram da elevação 
das estimativas com o seguro-
-desemprego. Outras despesas 
tiveram a estimativa reduzida 
em R$ 1,1 bilhão, como abono 
salarial e subsídios. O relatório 
também revisou, de 3,7% para 
3,5% a projeção para a inflação 
oficial pelo IPCA para este ano. 
A previsão para o crescimento 
do PIB em 2017 foi mantida em 
0,5% (ABr).

Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de setembro de 2017

1. Data, Hora e Local: Realizada ao 21º dia do mês de setembro de 2017, às 15:30 horas, no Hotel Grand Hyatt, Gabinete 3, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 13.301, Itaim Bibi, 
CEP 04578-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, em acordo com o previsto nos artigos 16, parágrafo único e 20, 
parágrafo 7º do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Pierre-Jean Jérôme Sivignon - Presidente da Mesa; e Franck Emile Tassan - Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a) aprovação dos termos e condições da 2ª (segunda) 
emissão de notas promissórias comerciais em 4 (quatro) séries de emissão da Companhia (“Emissão”), no montante total de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 566, de 31 de julho de 2015 (“Instrução CVM 566”), para distribuição pública com esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” 
e “Oferta Restrita”, respectivamente); e (b) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos que forem necessários à efetivação e fiel cumprimento da deliberação acima, inclusive para firmar quaisquer instrumen-
tos, contratos e documentos, da mesma forma que seus eventuais aditamentos, bem como contratar todos os prestadores de serviços necessários para a efetivação da Emissão e da Oferta Restrita. 5. Deliberações Tomadas: Examinadas 
e discutidas todas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições: (a) Aprovar, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 566, a rea-
lização da Emissão e da Oferta Restrita, as quais terão as seguintes características: (i) Número da Emissão: 2ª (segunda) Emissão; (ii) Valor Total da Emissão: R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), na Data de Emissão (confor-
me abaixo definido), sendo R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para as notas promissórias da primeira série (“Notas Promissórias da Primeira Série”); R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para as notas pro-
missórias da segunda série (“Notas Promissórias da Segunda Série”); R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para as notas promissórias da terceira série (“Notas Promissórias da Terceira Série”); e R$ 500.000.000,00 (qui-
nhentos milhões de reais) para as notas promissórias da quarta série (“Notas Promissórias da Quarta Série” e, em conjunto com as Notas Promissórias da Primeira Série, com as Notas Promissórias da Segunda Série e com as Notas Promis-
sórias da Terceira Série, “Notas Promissórias”); (iii) Valor Nominal Unitário: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as Notas Promissórias da Primeira Série, para as Notas Promissórias da Segunda Série, para as Notas Promissó-
rias da Terceira Série e para as Notas Promissórias da Quarta Série, todas na Data de Emissão (conforme abaixo definido) (“Valor Nominal Unitário”); (iv) Série: 4 (quatro) séries; (v) Quantidade de Notas Promissórias: serão emitidas 
100 (cem) Notas Promissórias da Primeira Série; 100 (cem) Notas Promissórias da Segunda Série; 100 (cem) Notas Promissórias da Terceira Série; e 100 (cem) Notas Promissórias da Quarta Série, totalizando 400 (quatrocentas) Notas 
Promissórias; (vi) Data de Emissão: será a data da efetiva subscrição e integralização das Notas Promissórias, conforme previsto nas Cártulas, conforme definido abaixo (“Data de Emissão”); (vii) Prazo e Data de Vencimento: até 
210 (duzentos e dez) dias, contados da Data de Emissão, para as Notas Promissórias da Primeira Série; até 272 (duzentos e setenta e dois) dias, contados da Data de Emissão, para as Notas Promissórias da Segunda Série; até 454 (qua-
trocentos e cinquenta e quatro) dias, contados da Data de Emissão, para as Notas Promissórias da Terceira Série; e até 577 (quinhentos e setenta e sete) dias, contados da Data de Emissão, para as Notas Promissórias da Quarta Série, res-
salvadas, em todos os casos, as hipóteses de resgate antecipado facultativo, oferta de resgate antecipado e vencimento antecipado previstas nas respectivas cártulas das Notas Promissórias (“Cártulas”, e “Data de Vencimento”); 
(viii) Forma e Comprovação de Titularidade: as Notas Promissórias serão emitidas sob a forma cartular, e serão mantidas em custódia na instituição financeira contratada para a prestação de serviços de custodiante de guarda física 
das Notas Promissórias (“Custodiante”). As Notas Promissórias circularão por endosso em preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade. Para todos os fins e efeitos, a titularidade das Notas Promissórias será comprovada 
pela posse das Cártulas. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade o relatório em nome do respectivo titular da Nota Promissória emitido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento Cetip UTVM (“B3”) 
quando as Notas Promissórias estiverem depositadas eletronicamente na B3 em nome do respectivo titular; (ix) Distribuição, Negociação e Colocação: as Notas Promissórias serão distribuídas publicamente com esforços restritos de 
distribuição nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação, por instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, a saber, Banco Bradesco BBI S.A., instituição finan-
ceira com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0103-43 (“Coordenador Líder”), do 
Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA”) e do Banco J. Safra S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.150, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.017.677/0001-20 (“Safra” e, 
em conjunto com o Coordenador Líder e com o Itaú BBA, os “Coordenadores”) tendo como público alvo investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 9º-A da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, confor-
me alterada inclusive pela Instrução CVM nº 554, de 17 de dezembro de 2014 (“Instrução CVM 539”, “Instrução CVM 554” e “Investidores Profissionais” respectivamente). As Notas Promissórias poderão ser ofertadas a no máximo 
75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, podendo ser subscritas por no máximo 50 (cinquenta) Investidores Profissionais. As Notas Promissórias serão depositadas para distribuição no mercado primário exclusivamente através 
do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”) e para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), ambos administrados e operacionalizados pela B3, sendo a distribuição e as 
negociações liquidadas financeiramente, e as Notas Promissórias custodiadas eletronicamente na B3. As Notas Promissórias somente poderão ser negociadas entre investidores qualificados, assim definidos nos termos do artigo 9º-B da 
Instrução CVM 539, combinado com o artigo 2º da Instrução CVM 476, no CETIP21 depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada subscrição ou aquisição pelos investidores, de acordo com os artigos 13 e 15 da Instrução 
CVM 476, observado o cumprimento pela Companhia das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476; (x) Subscrição e Integralização: As Notas Promissórias serão subscritas na Data de Emissão, pelo seu Valor Nominal 
Unitário, e sua integralização se dará à vista, em uma única data, no ato de subscrição, em moeda corrente nacional, exclusivamente por meio do MDA, observado o disposto no artigo 8º parágrafo 2ª, da Instrução CVM 476. Todas as 
Notas Promissórias da mesma série serão subscritas e integralizadas na mesma data. Para fins de colocação das Notas Promissórias, os Coordenadores terão a faculdade de colocar as Notas Promissórias junto ao mercado com ágio ou 
deságio em relação ao Valor Nominal Unitário, restando claro, contudo, que eventual deságio na colocação não afetará o direito de a Companhia receber integralmente o Valor Nominal Unitário, por força da garantia firme de coloca-
ção assumida pelos Coordenadores; (xi) Destinação dos Recursos: os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão utilizados, essencialmente, para pagamento dos mútuos intercompany remanescentes, bem como para re-
forço do capital de giro da Companhia e gestão ordinária de seus negócios na forma prevista em seu objeto social; (xii) Vencimento Antecipado: na ocorrência de qualquer dos eventos de vencimento antecipado a serem previstos 
nas Cártulas, as obrigações decorrentes das Notas Promissórias poderão ser declaradas vencidas antecipadamente tornando-se imediatamente exigível o pagamento pela Companhia do Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias, 
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, e dos encargos moratórios, se houver bem como de quaisquer outros valores devidos pela Emissora; (xiii) Atualiza-
ção Monetária e Remuneração: o Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias não será atualizado monetariamente. As Notas Promissórias da Primeira Série farão jus ao juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão, corres-
pondente a 102,00% (cento e dois inteiros por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo (“Taxa DI”), expressa na forma percentual ao ano, base 252 (du-
zentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no seu informativo diário, disponibilizado em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Remuneração das Notas Promissórias da Primeira 
Série”). As Notas Promissórias da Segunda Série farão jus ao juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão, correspondente a 102,25% (cento e dois inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI, 
expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no seu informativo diário, disponibilizado em sua página na Internet (http://www.cetip.com.
br) (“Remuneração das Notas Promissórias da Segunda Série”). As Notas Promissórias da Terceira Série farão jus ao juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão, correspondente a 103,00% (cento e três inteiros por cento) da va-
riação acumulada da Taxa DI, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no seu informativo diário, disponibilizado em sua página na Internet 
(http://www.cetip.com.br) (“Remuneração das Notas Promissórias da Terceira Série”). As Notas Promissórias da Quarta Série farão jus ao juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão, correspondente a 103,25% (cento e três in-
teiros e vinte e cinco centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no seu informativo 
diário, disponibilizado em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Remuneração das Notas Promissórias da Quarta Série” e, em conjunto com a Remuneração das Notas Promissórias da Primeira Série, Remuneração das 
Notas Promissórias da Segunda Série e Remuneração das Notas Promissórias da Terceira Série, “Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa “pro rata temporis”, por dias úteis decorridos, inciden-
tes sobre o Valor Nominal Unitário desde a Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento de acordo com os critérios definidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Comerciais e Obrigações - CETIP21”, disponível para consulta na 
página da B3 na Internet (www.cetip.com.br), reproduzidos nas Cártulas. O cálculo dos juros remuneratórios obedecerá ao disposto na fórmula das Cártulas; (xiv) Pagamento do Valor Nominal Unitário e da Remuneração: O Valor 
Nominal Unitário e a Remuneração serão integralmente pagos pela Companhia, em uma única parcela, (i) na Data de Vencimento, ou (ii) na data do Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido abaixo), ou (iii) na data da Ofer-
ta de Resgate Antecipado (conforme definido abaixo), ou (iv) na data da liquidação antecipada resultante da declaração de Vencimento Antecipado (conforme definido nas Cártulas); (xv) Garantias Reais ou Fidejussória: não serão 
constituídas garantias reais ou fidejussórias no âmbito da Emissão; (xvi) Resgate Antecipado Facultativo: a Companhia poderá resgatar antecipadamente de forma facultativa as Notas Promissórias nos termos da Instrução 
CVM 566, de forma unilateral, a partir de 26 de dezembro de 2017 (inclusive), a seu exclusivo critério, sem necessidade de anuência prévia dos titulares das Notas Promissórias, desde que a totalidade das Notas Promissórias da mesma 
série seja resgatada antecipadamente na mesma data (“Resgate Antecipado Facultativo”), mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias objeto do Resgate Antecipado facultativo, acrescido da Remunera-
ção da respectiva série, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo resgate, sem pagamento de prêmio (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”). Não será permitido o resgate parcial das Notas Pro-
missórias de uma mesma série. Em caso de Resgate Antecipado Facultativo, a Companhia deverá enviar notificação (1) à B3, (2) ao agente fiduciário ou agente de notas, conforme aplicável, (3) aos titulares das Notas Promissórias, 
individualmente com cópia ao agente fiduciário ou agente de notas, conforme aplicável, ou por meio de publicação em jornal, sendo que a escolha do modo de notificação aos titulares das Notas Promissórias ficará a critério da Com-
panhia, (4) ao Custodiante, e (5) ao Banco Mandatário (conforme abaixo definido), com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data do resgate, indicando na notificação a data, a informação de que o valor devido a títu-
lo de resgate será o Valor do Resgate Antecipado Facultativo, o local da realização, o procedimento de resgate e quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo (“Notificação de Res-
gate Antecipado Facultativo”). Para tanto, termo de expressa e antecipada anuência para o Resgate Antecipado Facultativo, pelos subscritores em mercado primário, de forma irrevogável e irretratável, constará das Cártulas; 
(xvii) Oferta de Resgate Antecipado: A Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado total das Notas Promissórias, mediante comunicação, endereçadas a todos os titulares das 
Notas Promissórias, sem distinção, sendo assegurado a todos os titulares das Notas Promissórias, igualdade de condições para aceitar o resgate das Notas Promissórias por eles detidas, nos termos da Cártula (“Oferta de Resgate Ante-
cipado”). O valor a ser devido a título de Oferta de Resgate Antecipado será correspondente ao Valor Nominal Unitário acrescido da respectiva Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo 
resgate antecipado, e de eventual prêmio, a exclusivo critério da Companhia (“Valor da Oferta de Resgate”). No comunicado de Oferta de Resgate Antecipado deverão constar os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado, 
incluindo: (i) a data efetiva de realização do resgate antecipado e a data do pagamento das Notas Promissórias; (ii) a informação de que o valor a ser pago a título de Oferta de Resgate Antecipado será correspondente ao Valor da 
Oferta de Resgate; (iii) a forma e o prazo de manifestação dos titulares das Notas Promissórias à Companhia que aceitarem a Oferta de Resgate Antecipado. A Companhia deverá enviar notificação (1) à B3, (2) ao agente fiduciário ou 
agente de notas, conforme aplicável, (3) aos titulares das Notas Promissórias, individualmente com cópia ao agente fiduciário ou agente de notas, conforme aplicável, ou por meio de publicação em jornal, sendo que a escolha do 
modo de notificação aos titulares das Notas Promissórias ficará a critério da Companhia, (4) ao Custodiante, e (5) ao Banco Mandatário, com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência, indicando na notificação a data, o local 
da realização, o procedimento de resgate e o valor a ser resgatado. A liquidação antecipada resultante da Oferta de Resgate Antecipado implica a extinção da Nota Promissória resgatada, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, 
conforme disposto no artigo 5º, parágrafo 4º da Instrução CVM 566; (xviii) Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Notas Promissórias, sem prejuízo da Remunera-
ção, os valores em atraso ficarão sujeitos (i) à multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (ii) aos juros de mora não compensatórios calcula-
dos desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, sobre o montante devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial; (xix) Prorrogação de Prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação pecuniária relativa às Notas Promissórias, até o primeiro dia útil subsequente, se o vencimento 
coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário no Local de Pagamento das Notas Promissórias sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos em que os pagamentos devam ser realizados 
por meio da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado declarado nacional, sábado ou domingo; (xx) Local de Pagamento: os pagamentos referentes às Notas Promissórias, à 
Remuneração, ao Valor Nominal Unitário e quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia, incluindo encargos moratórios, serão efetuados em conformidade com os procedimentos adotados pela B3 quando a Nota 
Promissória estiver custodiada na B3, ou na sede da Companhia e/ou em conformidade com os procedimentos do prestador de serviços de banco mandatário das Notas Promissórias (“Banco Mandatário”), conforme aplicável, nos ca-
sos em que as Notas Promissórias não estiverem custodiadas na B3 (“Local de Pagamento”); (xxi) Agente Fiduciário: o agente fiduciário da Emissão é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição finan-
ceira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38 (“Agente Fiduciá-
rio”). O Agente Fiduciário atuará na qualidade de Agente Fiduciário paras as Notas Promissórias da Terceira Série e Notas Promissórias da Quarta Série; e (xxii) Agente de Notas: o agente de notas da Emissão é a Pentágono S.A. Dis-
tribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, acima qualificado (“Agente de Notas”). O Agente de Notas atuará na qualidade de Agente de Notas para as Notas Promissórias da Primeira Série e Notas Promissórias da Segunda Série. 
(b) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que forem necessários à efetivação da deliberação (a) acima, tais como, (i) a contratação dos Coordenadores, incluindo o Coordenador Líder, outras instituições inter-
mediárias integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e demais prestadores de serviços para a efetivação da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, ao agente fiduciário, agente de notas, ao 
assessor legal, ao Banco Mandatário, ao Custodiante; e os sistemas de distribuição e negociação das Notas Promissórias no mercado primário, dentre outros prestadores de serviços que se fizerem necessários, podendo, para tanto, 
negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação do serviço e assinar os respectivos contratos de prestação dos serviços a serem contratados no âmbito da Emissão; (ii) discutir, negociar e definir os termos e condi-
ções em especial as hipóteses de vencimento antecipado das Notas Promissórias, bem como celebrar as Cártulas, o contrato de distribuição e quaisquer outros documentos relacionados à Emissão, à Oferta Restrita e às Notas Promis-
sórias; e (iii) estabelecer condições adicionais, praticar todos os atos necessários e firmar todos os documentos requeridos para efetivação da deliberação prevista no item (a) acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser trata-
do, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após a reabertura da sessão, foi lida, achada confor-
me, aprovada e por todos os presentes assinada. Mesa: Pierre-Jean Jérôme Sivignon - Presidente; Franck Emile Tassan - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Pierre-Jean Jérôme Sivignon (Presidente do Conselho de 
Administração); Franck Emile Tassan (Vice-Presidente do Conselho de Administração); Charles André Pierre Desmartis; Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Abilio dos Santos Diniz; Eduardo Pongrácz Rossi; 
Marcelo Pavão Lacerda; Luiz Fernando Vendramini Fleury. São Paulo, 21 de setembro de 2017. Confere com a original lavrada em livro próprio. Pierre-Jean Jérôme Sivignon - Presidente; Franck Emile Tassan - Secretário.

Os empresários estão mais 
confiantes, segundo pesqui-
sa da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) divulgada 
pela internet. O Índice de 
Confiança do Empresário 
Industrial (Icei) alcançou 
55,7 pontos em setembro, o 
maior nível desde março de 
2013, antes do início da crise 
econômica.

Com o aumento de 3,1 
pontos em relação a agosto, 
o indicador deste mês é su-
perior à média histórica de 
54 pontos. Os indicadores 
da pesquisa variam de zero 
a cem pontos. Quando ficam 
acima de 50 pontos, mostram 
que os empresários estão 
confiantes. A confiança é 
maior nas grandes indús-
trias, segmento em que o 
índice alcançou 57,4 pontos. 
Nas pequenas empresas, 
o indicador ficou em 53,4 
pontos e, nas médias, foi de 
54,7 pontos.

O índice de confiança 
sobre as condições atuais 
aumentou 4 pontos em re-
lação a agosto e alcançou 
50,5 pontos. Foi a primeira 
vez, desde novembro de 
2012, que o indicador ficou 
acima da linha divisória dos 
50 pontos, informou a CNI. 
A pesquisa foi realizada en-
tre 1º e 15 deste mês com 
2.966 indústrias em todo o 
país (ABr).

encontrado 
morto 

apartamento
São Paulo - O ex-médico 

Farah Jorge Farah, de 68 
anos, foi encontrado morto 
em seu apartamento, no co-
meço da tarde de sexta-feira 
(22), quando policiais civis 
se preparavam para cumprir 
o mandado de prisão contra 
ele. Na quinta-feira, 21, o 
STJ havia determinado que 
Farah deveria cumprir na 
prisão a pena de 14 anos e 
oito meses a qual havia sido 
condenado em 2014.

O delegado Osvaldo Nico 
Gonçalves, do Departamento 
de Capturas da Polícia Civil, 
informou que o corpo foi 
encontrado quando policiais 
entraram em seu aparta-
mento, na Vila Mariana. “Ele 
estava vestido de mulher e 
tinha um corte na perna”, 
disse o delegado. 

A polícia trabalha com a 
hipótese de suicídio e uma 
perícia está sendo realizada. 
Farah havia sido condenado 
por homicídio, acusado de 
matar e esquartejar, em 
2003, uma ex-paciente, com 
quem ele teve um relaciona-
mento amoroso. Em 2007, 
o ex-médico havia obtido o 
direito de aguardar o julga-
mento em liberdade (AE).



(quarta a domingo, das 18h às 23h30)
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Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana
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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
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Especial

Denis Pacheco/Jornal da USP

Uma tese de doutorado defendida na Faculdade de 
Filosofi a, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da 
USP argumenta que o ensino da história da ciência 

pode ser fundamental para estudantes compreenderem 
e relacionarem aspectos essenciais, que usualmente são 
trabalhados apenas nas aulas de ciências da natureza e 
matemática.

Para a pesquisadora Gisela Tolaine Massetto de Aquino, 
membro do Grupo de Estudos do Progresso da Tecnologia 
e Ciência (Geptec) da FFLCH, a história da ciência está 
deslocada do resto do ensino da história, em especial, nos 
ensinos fundamental e médio.

Ao postular seu resgate não apenas pela disciplina de 
humanas, mas em conjunto com outras matérias, Gisela 
aponta que a ideia simples ainda encontra rejeição no dia a 
dia das escolas. “É muito fácil encontrar momentos no cur-
rículo em que essas disciplinas se aproximam”, destaca ela.

Partindo da premissa de que toda a contextualização 
da ciência deva ser realizada nas aulas de história, pelo 
professor da disciplina em questão, Gisela baseou-se em 
uma visão inserida na gênese dos estudos sobre história 
da ciência e tecnologia.

Para realizar sua análise, a historiadora fez uma compara-
ção entre o pensamento de dois epistemólogos fundamentais 
para a educação e para a história da ciência: Thomas Kuhn 
e Jean Piaget.

De escola em escola
Da teoria à prática, Gisela, que sempre foi professora, 

sedimentou sua tese tentando aplicar em sala de aula o 

conjunto de pressupostos teóricos que estudou em Kuhn 
e Piaget. Em um conceituado colégio particular da capital 
paulista, a historiadora procurou aplicar o ensino da his-
tória da ciência entre diferentes disciplinas. Programando 
exercícios que contextualizariam, por exemplo, o ensino da 
teoria da evolução das espécies com o contexto histórico 
em que Charles Darwin publicou sua obra maior, Gisela 
iniciou seus trabalhos.

Na escola na qual trabalha, a professora encontrou as 
primeiras barreiras ao tentar dar novos rumos à uma 
programação didática estabelecida na separação rígida de 
disciplinas. “Tinha muitos colegas que eu julgava que teriam 
prazer em fazer uma atividade interdisciplinar, mas conse-
gui apoio de alguns e não de todos”, conta ela ao destacar 
que foi durante a fase prática de seu doutorado que fi cou 
clara a ideia velada entre professores de que “as matérias 
de humanas são menos importantes que as de exatas”.

Em seguida, tentando localizar exemplos positivos do 
ensino de história da ciência em diferentes escolas, Gisela 
constatou que, mesmo em escolas com visão “mais humani-
zada”, era dada pouca atenção para a área interdisciplinar.

Integrar história da ciência nas 
escolas pode revolucionar ensino

Para historiadora, abordagem auxilia compreensão pelos alunos de aspectos que são trabalhados
fora das humanidades

Pesquisadora constatou que, mesmo em escolas com visão “mais humanizada”, pouca atenção é dada
para a área interdisciplinar. Na imagem, a cientista francesa Marie Curie.

Bettmann/Corbis

“Numa instituição particular que analisei, observei um 
trabalho feito sobre história da ciência, mas que não con-
versava com as humanidades”, relembra. Em outra escola, 
considerada por educadores como “muito tradicional”, 
Gisela logo notou que, apesar da falta de abertura para o 
intercâmbio entre matérias, um professor de história se 
esforçava para ampliar horizontes por meio do ensino da 
história da ciência.

Ao fi nal de suas observa-
ções e exercícios empíricos, 
a professora comprovou a 
ausência de políticas formali-
zadas para a implantação do 
ensino de história da ciência 
entre diferentes disciplinas. 
Admitindo que, embora seu 
escopo tenha sido pequeno 
e bastante localizado, as con-
clusões a que chegou repro-
duzem em parte uma visão 
sobre o ensino no Brasil.

Professores interdisciplinares
De volta à teoria, Gisela argumenta que o ensino de história 

da ciência de forma integrada evitaria “a perpetuação da 
ideia de que a produção de ciência seja considerada algo 
sagrado e inviolável, bem como o próprio cientista que é 
tratado como um ser de sabedoria incontestável”.

Ao contrário, sua ideia é que esse tipo de ensino integrado 
forme nos alunos uma nova visão da ciência, que esteja 
sujeita a críticas e a reformulações, assim como a própria 
prática pedagógica.

“Eu gosto de trabalhar junto com outros professores 
porque eu quero que meu aluno entenda que o conheci-
mento não é fragmentado”, explica ela, ao relembrar que, 
na sua opinião, para muitos educadores tradicionais essa 
não é a norma.

Ao fi nal do doutorado, Gisela defende que esse formato 
de organização pode vir a auxiliar o estudante brasileiro  
a construir o que chamou de “uma nova ordenação de 
pensamento”.

Durante sua pesquisa, a professora viu o governo brasileiro 
implementar de forma súbita uma outra proposta para o 
ensino médio. Apesar de ter lido e analisado as novas bases 
curriculares, ela acredita que o caráter urgente com o qual 
a reforma foi introduzida possivelmente não vai permitir 
que ideias como o ensino interdisciplinar entrem em prática 
efetivamente.

Ainda assim, para ela, o ensino da história da ciência 
pode ser a solução para uma série de metas que o novo 
programa quer alcançar. “Existe a possibilidade de se pen-
sar a história da ciência como uma saída para resolvermos 
a superfi cialização do ensino”, diz ela, ao pontuar que a 
interação entre as matérias seria o segredo de uma nova 
prática educacional.

Para a pesquisadora, parte da chave do sucesso está 
com os próprios professores. “A ideia é tentar formar uma 
geração interdisciplinar para que professores, como os de 
matemática, entendam que história é importante e quanto 
mais cedo eles transmitirem isso para os alunos, melhor 
eles serão informados e terão mais facilidade para entender 
conceitos”, fi naliza.

A tese História da ciência e epistemologia: um estudo no 
ensino médio brasileiro foi orientada pelo professor Gildo 
Magalhães dos Santos Filho.

O ensino de história da ciência seria uma das saídas para sanar a superfi cialização da educação.

Marcos Santos/USP Imagens
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Com as condições 

econômicas atuais do 

Brasil, as empresas 

estão operando em um 

ambiente complexo e 

desafi ador, requerendo 

soluções rápidas e 

efetivas

Mas, mesmo deixando 
de lado as questões 
econômicas, a mis-

tura de desenvolvimentos 
tecnológicos, instabilidade dos 
mercados, rápida mudança 
na sociedade e o crescente 
foco em sustentabilidade está 
contribuindo para uma maior 
pressão comercial. 

Como resultado, o embala-
mento secundário (também 
conhecido como co-packing), 
ou seja, a criação de kits 
promocionais de um ou mais 
produtos, com ou sem brindes, 
tem se tornado cada vez mais 
importante, especialmente 
no Brasil, onde o consumidor 
é atraído por promoções e 
condições especiais. Porém, 
para que esse procedimento 
– comum em várias indústrias 
– atinja seu verdadeiro po-
tencial, ajudando a responder 
adequadamente aos desafi os 
mercadológicos atuais, ele 
deve ser integrado à cadeia 
logística, permitindo que as 
empresas capturem seu valor 
integral. 

Tradicionalmente, o co-
-packing funciona da seguinte 
forma: as empresas identifi cam 
um produto ou linha que se 
benefi ciaria de uma promoção, 
defi ne as tecnologias a serem 
utilizadas (como impressoras, 
scanners 3D e outras ferra-
men tas de prototipagem), 
juntamente com os modelos e 
componentes dos kits, repassa 
todos componentes para um 
co-packer que, por sua vez, faz 
a montagem e retorna para o 
Centro de Distribuição (CD). 
Por exemplo, uma empresa de 
consumo que produz pastas e 
escovas de dente pode criar 
um kit promocional com am-
bos os produtos. A empresa 
escolheria o formato do kit e 
depois pediria o manuseio a um 
co-packer, enviando o produto 
a ele. O kit é então montado 
e enviado de volta à empresa 
ou para um operador logístico 
para distribuição. A primeira 
vista, esse processo não traz 
maiores problemas; mas, um 
olhar mais próximo e princi-
palmente prático, evidencia 
potenciais gargalos sérios.  

O principal é o impacto do 
modelo, dimensões e peso 
dos kits no processo logístico. 
Dependendo destes fatores, o 
custo logístico pode ser muito 
elevado, cancelando, assim, os 
ganhos obtidos na alavanca-
gem comercial. A ausência de 
comunicações regulares para 
esclarecer dúvidas durante o 
projeto ou durante a produção 

dos mock-ups pode acabar 
retardando a entrega fi nal. 
Por fi m, a parceria com um 
co-packing signifi ca a criação 
de mais uma etapa na cadeia 
de suprimentos, levando a 
uma complexidade adicional 
e a prazos mais longos.

Existe um caminho alter-
nativo, porém, que permite a 
captura de muitos benefícios. 
Nesta abordagem, o co-packer 
participa do projeto desde 
o início, ou seja, após a defi -
nição do kit promocional. A 
empresa convida o co-packer 
a participar, passando a ele 
um briefi ng dos produtos que 
precisa promocionar, prazos e 
demais informações relevan-
tes, método que chamamos 
de solução E2E (End-to-End). 
O co-packer então propõe a 
tecnologia a ser aplicada e 
um modelo de kit – com base 
em sua experiência e conheci-
mento em vários mercados, e 
não apenas naquela empresa 
ou setor – que já leva em con-
sideração o impacto na cadeia 
logística. 

Usando esta abordagem, o 
co-packer pode fazer a monta-
gem dos kits dentro da própria 
fábrica, em um Centro de 
Distribuição ou em um Centro 
Especializado de Packaging 
Multiclientes, agilizando as-
sim o processo e reduzindo 
custos ao longo da cadeia de 
suprimentos, sem sacrifi car a 
qualidade. É importante res-
saltar que o kit promocional 
deve estar em linha com a 
comunicação visual da marca, 
uma vez que ele passa a ser a 
primeira comunicação com o 
consumidor fi nal. A solução 
E2E é preferível porque man-
tém a consistência de todo 
o processo. Como resultado, 
as empresas podem reduzir 
consideravelmente os riscos 
envolvidos, assim como o tem-
po de resposta, permitindo um 
“time to market” mais rápido. 

A escolha da tecnologia mais 
apropriada impacta muito nos 
custos e efi ciência da operação. 
Em relação ao volume, o super 
ou subdimensionamento dos 
componentes que compõem 
os kits, além de atrapalhar a 
disposição nas gôndolas, afeta 
o volume por carregamento, 
potencialmente encarecendo 
a operação. A disposição e 
dimensionamento das caixas 
também podem impactar di-
retamente os custos.  

A mudança de abordagem 
descrita acima mostra bem que 
a inovação não se limita apenas 
à tecnologia. Ajustes relativa-
mente simples de processos 
que resultem em grandes im-
pactos e benefícios podem ser 
tão inovadores quanto – mas as 
empresas devem estar aber-
tas a mudança, a reavaliação 
constante de suas operações 
e a busca dos parceiros certos.  

(*) É gerente de Operações de 
Packaging Services da DHL

Supply Chain Brasil.

News@TI
Modernização tecnológica das lojas físicas 
da Casas Bahia e do Pontofrio 

@A Casas Bahia e o Pontofrio, administradas pela Via Varejo, ini-
ciaram um processo de modernização tecnológica de suas lojas 

físicas com o objetivo de oferecer melhor experiência e conveniência 
para os clientes, assim como acelerar a transformação digital das 
fi liais com maior integração com o ambiente online. A primeira fase 
do projeto de conectividade consiste em disponibilizar Wi-Fi gratuito 
para visitantes, permitindo a navegação na internet com qualidade e 
velocidade. Além disso, será viabilizada a implementação de uma nova 
plataforma de vendas com foco em ganho de efi ciência da operação 
e mapeamento de circulação dos clientes dentro das lojas. 

Até R$ 4,5 milhões para apoio à pesquisa sobre 
visão computacional aliada à Inteligência Artifi cial

@A FAPESP e a Microsoft Brasil anunciam hoje uma Chamada de 
Propostas para seleção e apoio a projetos de pesquisa sobre visão 

computacional aliada à Inteligência Artifi cial. Serão selecionadas ideias 
de ferramentas com aplicação em frentes como mobilidade urbana, se-
gurança pública e industrial e de infraestrutura. O valor compartilhado 
pelas duas partes para apoio por até quatro anos a projetos selecionados, 
desenvolvidos em cooperação, pode chegar a R$ 4,5 milhões. Os tópicos 
de interesse comum nesta chamada são: análise de vídeos e imagens 
para reconhecimento de ações, rastreamento de objetos, análise de 
multidões, detecção de pessoas e segmentação de objetos. As propostas 
devem ser apresentadas até 11 de dezembro de 2017. Os resultados 
serão divulgados em 11 de maio de 2018 (http://www.fapesp.br/11235).

São Paulo, sábado a segunda-feira, 23 a 25 de setembro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Packaging na cadeia 
logística aumenta 

efi ciência e agilidade
das operações

Lilio S. Rocha Neto (*)

O mercado digital é um dos 
que mais crescem nos dias de 
hoje. De acordo com uma pes-
quisa da Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico (AB-
Comm), a estimativa para 2017 
é de alta de 12% em relação ao 
ano anterior. Em grande parte, 
esse avanço ocorre devido à evolução tecnológica. É possível, 
por exemplo, analisar o perfi l comportamental dos consumidores 
individualmente, auxiliando na personalização e na criação de 
estratégias visando o maior número de conversões.

No varejo físico, área que carece de inovações tecnológicas, de-
fi nir um perfi l e o comportamento dos consumidores não é tarefa 
fácil, uma vez que não há dados sendo armazenados para análise.

Atualmente, empresas inovadoras estão promovendo uma 
revolução no varejo físico ao lançar ferramentas de captação 
que coletam informações diversas, como quantia de visitantes 
em lojas físicas, por onde essas pessoas passam dentro dos 
estabelecimentos, quais são as áreas do comércio que mais 
atraem os consumidores e outros. Ao realizar essa análise em 
tempo real, os dados permitem que o gestor tome decisões 
estratégicas com base nos dados mostrados.

Outra área que é defasada no comércio físico é a atualização 
de preços. No eletrônico, o dinamismo é grande e a mudança 
de valores constante, difi cultando o trabalho do gestor ao es-

colher a forma de trabalhar a 
margem. Dispositivos de big 
data podem auxiliar nesse 
tipo de tomada de decisão, 
uma vez que possibilitam a 
comparação direta dos valores 
da loja física com as virtuais, 
permitindo maior competitivi-

dade e, consequentemente, potencialização do lucro.
Para o comércio tradicional, que sempre teve difi culdade 

em acompanhar a evolução tecnológica, a oportunidade de 
atuar com soluções que fazem a análise dos dados signifi ca 
maior integração entre o virtual e o físico. A ideia é auxiliar 
na disposição e no posicionamento dos produtos nos pontos 
de venda. Ao criar, analisar e armazenar as informações dos 
consumidores, soluções de big data permitem a personalização 
de ofertas, permitindo que o vendedor ofereça um produto ou 
serviço para determinado cliente com maior relevância, algo 
relativamente comum nos comércios virtuais, mas que agora 
pode chegar ao varejo tradicional.

Com essas inovações baseadas na coleta e análise de dados e 
na internet das coisas (IoT), a ampliação da receita e da margem 
no varejo será cada vez mais uma realidade.

(Fonte: Leonardo Dias é CDO e co-fundador da Semantix, empresa 
especializada em Big Data, Inteligência Artifi cial, Internet das Coisas e Análise 

de dados. http://semantix.com.br/).

Como empresas de big data podem 
revolucionar o varejo físico

O novo aplicativo potencializa a 
produtividade das centrais de call center

A BroadSoft, Inc., líder global no mercado de Comunicações 
Unifi cadas em Nuvem (UCaaS), anunciou melhorias signifi cativas 
em sua solução para call center em nuvem omni-channel. A so-
lução BroadSoft CC-One agora suporta otimização da equipe de 
agentes (WFO), incluindo controle de qualidade, gerenciamento 
de força de trabalho e análise de desempenho; bem como URA 
interativa habilitada para fala (IVR). A solução integra recursos 
da empresa Calabrio, líder em software de engajamento e análise 
de clientes; e também a funcionalidade de URA da companhia 
Inference. A agilidade e escalabilidade oferecidas para empresas 
que hospedam as soluções para call centers em nuvem têm feito 
a demanda por estes serviços crescer exponencialmente nos 
últimos anos; independente da quantidade de agentes que as 
empresas possuem no call center, a solução permite facilidade 
de gerenciamento (www.BroadSoft.com).

Tom Canabarro (*)

Normalmente, as infor-
mações roubadas se 
referem a dados pes-

soais ou números de cartões 
de créditos, que são usados 
para a realização de compras 
fraudulentas na internet – não 
necessariamente na mesma loja 
vítima do vazamento, esta prá-
tica afeta todo o ecossistema. 
Por isso, um dos pontos que 
merece atenção redobrada dos lojistas é em relação à segurança 
nas lojas virtuais. Este cuidado deve ser visto como prioridade 
para empreendedores, benefi ciando toda a cadeia do comércio 
eletrônico. 

 
Evitar vazamentos de dados não é tarefa nada fácil, e prova 

disso é o fato de grandes corporações do mundo inteiro estarem 
sofrendo com este mal – até a rede de hotéis do presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, enfrentou este problema. Mas 
há algumas formas efi cientes para proteger o seu e-commerce. 

Criptografi a deve ser a base de toda a proteção. A partir do mo-
mento que uma marca possui em seu banco de dados informações 
sigilosas, é preciso que haja uma camada de proteção (por exemplo 
TSL e SSL) sobre estes dados, reforçando consideravelmente a 
segurança sobre os dados que são compartilhados na rede. 

Podemos perceber na prática como isso ocorre quando fazemos 
login em uma conta em um site que possui esta camada de segu-
rança. Ao inserirmos nossa senha de acesso, ela automaticamente 
é criptografada e transformada em um código para ser verifi cado 
no banco de dados da página – a “famosa” senha 123456, por 

Como proteger o seu e-commerce 
dos vazamentos de dados?

Nos últimos meses, temos visto em noticiários do mundo inteiro diversos e-commerces ou outras 
grandes corporações sofrendo com o vazamento de dados e senhas dos seus clientes, causando 
prejuízos imensuráveis tanto para lojistas como também para consumidores. E, mais que os danos 
fi nanceiros, estes ataques podem romper uma importante relação de confi ança entre as partes

exemplo, viraria algo como “xB2sXPr8Q3s=”.  Se porventura este 
e-commerce sofrer um vazamento de dados, os hackers teriam 
acesso não à senha 123456, mas ao código criptografado – que 
de nada serviria sem a chave para desfazer esta conversão. 

É muito fácil saber quando um site não resguarda seus dados 
com criptografi a e possui um banco de dados extremamente 
vulnerável. Quando clicamos no botão “esqueci minha senha”, 
esta página desprotegida envia automaticamente um e-mail para 
o usuário com a senha 123456 ali, escancarada no corpo do e-
-mail – porque é exatamente desta forma como está registrado 
nos servidores. 

Manter os sistemas e servidores sempre atualizados também é 
um passo fundamental para garantir a integridade das informa-
ções de um e-commerce, evitando que criminosos cibernéticos se 
aproveitem de vulnerabilidades já conhecidas para comprometer 
a segurança de uma loja virtual. Este passo parece óbvio, mas 
muitas vezes é negligenciado – inclusive em grandes corporações. 

Outro sistema que ajuda os e-commerces a proteger seus 
dados é o fi rewall, dispositivo de uma rede de computadores 
que tem como objetivo aplicar uma política de segurança a um 
determinado ponto de rede. Ele cria uma barreira de proteção 
que bloqueia o acesso de conteúdos maldosos e impede que os 
dados sejam transmitidos. 

Por este motivo, mesmo tendo tecnologias com alta performance 
e efi ciência para combater o vazamento dos dados na internet, 
é de extrema importância que os lojistas não economizem na 
implantação dessas soluções, pois a segurança nas lojas está 
diretamente ligada ao sucesso do negócio digital. Já parou para 
pensar no prejuízo fi nanceiro e de imagem que uma loja virtual 
pode ter em caso de um ataque? Pense nisso!

(*) É co-fundador da Konduto, sistema antifraude inovador e inteligente para 
barrar fraudes na internet sem prejudicar a performance das lojas virtuais.

Inscrições abertas na pós-graduação
em Ciências de Computação
e Matemática Computacional

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) 
da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para mestrado 
no Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e 
Matemática Computacional (PPG-CCMC). São oferecidas até 68 
vagas e o processo seletivo será realizado em apenas uma etapa, 
detalhada no edital disponível no site do Instituto: icmc.usp.br/e/
eef2a. As inscrições devem ser realizadas até o dia 25 de outubro. 
Vale lembrar que, no caso do doutorado e do doutorado direto, 
as inscrições acontecem em fl uxo contínuo durante todo o ano.

No caso do mestrado, podem participar do processo seletivo 
alunos que completaram a graduação e efetuaram a colação de 
grau até a data da matrícula. Os candidatos devem se inscrever 
pelo link vagas.icmc.usp.br. Veja, a seguir, as linhas de pesquisa 
existentes e as vagas disponíveis em cada uma.

Web para Todos avalia sites das melhores universidades e 
escolas de ensino médio do Brasil

O movimento Web para Todos divulgou sua 
primeira "análise das barreiras tecnológicas 
em sites brasileiros". O segmento escolhido 
foi o da Educação, um dos pilares do movi-
mento, já que a Internet é uma das principais 
ferramentas para auxiliar a aprendizagem e o 
acesso ao conteúdo curricular, especialmente 
quando pensamos em pessoas com algum 
tipo de defi ciência. O Web para Todos é uma 
iniciativa idealizada pela Espiral Interativa 
em parceria com diversas organizações que 
defendem uma internet acessível para todas 

as pessoas, entre elas, o W3C Brasil e o Centro 
de Estudos sobre Tecnologias Web (Ceweb.
br), do Núcleo de Informação e Coordenação 
do Ponto BR (NIC.br).

Foram analisados os sites das 10 me-
lhores universidades e escolas de ensino 
médio do País, de acordo com o último 
ranking divulgado pelo MEC (2015). Links 
não acessíveis por navegação por teclado, 
imagens sem texto alternativo, vídeos sem 
legenda e Libras são apenas algumas das 
barreiras tecnológicas encontradas nesses 

sites. "Os resultados apontam que há uma 
movimentação no caminho da acessibilida-
de por parte dessas instituições. Em vários 
sites analisados, identifi camos iniciativas 
para diminuir barreiras de navegação, mas 
percebemos que ainda falta conhecimento 
técnico para a adequação da programação, 
conteúdo e layout", afi rma Simone Freire, 
diretora geral da Espiral Interativa, orga-
nização que promove a causa da acessi-
bilidade desde a sua fundação, em 2009 
(http://www.ceweb.br/).
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São Paulo, sábado a segunda-feira, 23 a 25 de setembro de 2017

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa
de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 30

TBT
VIDEOGAME

FO
RMALREC

TECOBAIN
CIDRAELOI

CELIAC
ASC

ERPSSEA
PETISCOS
OFRI

MAOM
PLUMAIMUN

E

AGABSTM
GRINGAARN

O

AHHEROI
BO

DASMARC
A

OSSATURAS

Em (?):
condição
física de
atletas

Fruta
cítrica se-
melhante
ao limão

Lembrete
no final
da carta
(abrev.)

(?) do
Sodré,
praça 

de Lisboa

Em
tempos

passados

Pena usada
como orna-
mento de
chapéus

Ondas
Médias
(sigla)

Condição
do

vacinado

Interjeição
comum na

fala do
gaúcho

"Pai (?)",
novela

dos anos
1970

Inédito nas Olimpía-
das, foi formado por
10 atletas, incluindo

sírios (Rio 2016)

São utilizadas por estu-
dantes para memori-
zação de conteúdos

Produto
da pâtis-

serie

Ivone (?),
cantora
Mar, em
inglês

Revestem 
as paredes
das cata-
cumbas
de Paris

Celebra-
ções ma-
trimoniais

Alexandre Herculano,
autor de "O Bobo"

Lina (?) Bardi,
arquiteta

Rio
italiano

Maior ave 
da Austrália

ou Xbox

Ciclone permanente
formado nas extremi-
dades da Terra, pro-
voca ventos glaciais

nos EUA e
Canadá

Doença
(?): seu 

tratamento
consiste 

numa dieta
sem glúten
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Acepipe
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letra "H"

Estrangei-
ra (pop.)

Botão de 
filmadoras
Veste de 

formandos

Destrezas

Recurso
sonoro da

poesia

Portanto

(?) Mendes,
município

de MG

Sociedade
Anônima
(abrev.)

Sinal

Morador
da roça

Consoan-
tes de "rol"

A 2ª vogal
Kurt (?),
vocalista 

do Nirvana

Tim Maia:
o Síndico

(MPB)
Lavrar

Playstation

Tipo de divisão celular (Biol.)

3/sea. 4/arno — bolo — elói. 5/cidra. 6/cobain. 9/ossaturas — videogame. 12/vórtice polar.
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Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta segunda é o sexto dia da lunação. Desde a 01h02 da manhã a Lua transita em Sagitário tornando o estado de espírito mais 

otimista e mais positivo que pode haver. As pessoas estão mais diretas, espontâneas e confi antes nas suas atitudes. Esperam o 

melhor dos outros, e suas expectativas estão elevadas por causa de um entusiasmo contagiante. Tudo parece possível. As pessoas 

estão expansivas e amigáveis e de alguma maneira em alguma área de suas vidas sentem necessidade de apostar em algo melhor. 

Ninguém está disposto a ouvir problemas, lamurias ou aturar o baixo astral dos outros.
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Começará a sentir forte atração 
por alguém que conheceu há pouco 
tempo. A Lua em Sagitário ajuda a 
redefi nir direções e descobrir por 
onde melhorar. Evite confusões e 
aguarde novas propostas e opor-
tunidades que irão surgir e que o 
ajudarão a e evoluir. 78/578 – Branco.

A proximidade de uma pessoa espe-
cial em sua vida lhe dará muito prazer. 
A palavra dita de forma impensada é 
que pode se tornar obstáculo sério 
e duradouro. É tempo de construir 
sólidas relações. A vida a dois vai 
melhorar pela sua sensualidade e 
afeto. 65/365 – Azul. 

Lua transita em Sagitário tornando 
o estado de espírito mais otimista 
e mais positivo que pode haver. 
Sendo mais compreensivo e amis-
toso, poderá aproximar-se com 
mais confi ança e demonstrar suas 
intenções. O talento teatral pode 
ajudar a obter a atenção de todos. 
77/577 – Amarelo.

A Lua transita em Sagitário fazendo 
com que o desejo seja por novidade.  
Por isso estar ao lado de pessoa que-
rida e com quem se relaciona bem 
reforça bastante a sua autoconfi ança. 
Desde que o ambiente seja positivo e 
harmonioso o que fi zer trará sucesso. 
46/546 – Azul.

O contato com um maior número de 
pessoas abrirá sua mente para novas 
possibilidades. As pessoas estão mais 
diretas, espontâneas e confi antes nas 
suas atitudes. Esperam o melhor dos 
outros, e suas expectativas estão 
elevadas por causa de um entusiasmo 
contagiante. 82/282 – Amarelo.

Tensões em alguns setores de sua 
vida podem afetar o relacionamento 
amoroso. Fortaleça seus desejos, 
encontrando forma de colocá-los 
em prática com ajuda de pessoas 
em quem confi a. Dia favorável à 
relação com as outras pessoas e para 
a atividade social. 89/389 – Verde.

Precisa superar as pendências emo-
cionais e não fi car remoendo mais 
situações do passado. Tome atitude 
na hora certa, sem vacilar ou voltar 
atrás depois que se decidir sobre qual 
o caminho deverá seguir. Aguarde o 
aniversário para agir, antes pode ter 
perdas. 83/483 – Verde.

As pessoas estão expansivas e 
amigáveis e de alguma maneira em 
alguma área de suas vidas sentem 
necessidade de apostar em algo 
melhor. Procure combater os exces-
sos e mantenha hábitos saudáveis 
nesta semana. Realizar coisas novas, 
inéditas e pioneiras poderá dar bom 
resultado. 92/392 – Azul.

A realização pessoal e a valorização 
da vida são pontos altos. Momento 
de manter o ânimo e obter boas 
soluções para a carreira profi ssional. 
Não se aventure por caminhos que 
pareçam atraentes, mas que o levarão 
a desorientação pessoal nesta segun-
da-feira. 23/323 – Marrom. 

Iniciar nova atividade ligada a 
pesquisas, meio de comunicação 
ou descobertas cientificas será 
fundamental para renovar sua 
mente. Procure opções que tragam 
renovação através do contato com 
pessoas diferentes e haja de uma 
maneira inatingível para se tornar 
desejável. 63/263 – Violeta. 

Assuntos sociais e familiares estão 
em alta e ajudam a manter o equi-
líbrio fi nanceiro e ajudam a ganhar 
mais dinheiro. A palavra dita de for-
ma impensada é que pode se tornar 
obstáculo sério e duradouro para 
que se estabeleça a confi ança em 
um relacionamento. 33/633 – Azul.

Dê o melhor de si dispondo-se a 
reconhecer as suas defi ciências. Este 
é o momento de modifi car atitudes, 
evitando perdas por atitudes dúbias 
e indecisas que podem se tornar 
obstáculo sério e duradouro para 
que se estabeleça a confi ança entre 
as pessoas a sua volta. 23/123 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 25 de Setembro de 2017. Dia de Santa Amélia, São 
Herculano, Santa Aurélia, São Cléofas, São Vicente Stambi, e Dia do 
Anjo Ielahiah, cuja virtude é a proteção. Dia da Tia Solteirona, 

Dia Nacional do Trânsito e o Dia do Rádio. Hoje aniversaria 
o ator Michael Douglas, que nasceu em 1944, o ator Mark Hamill 
(o Luck Skywalker de Guerra nas Estrelas) que faz 65 anos, o ator 
Will Smith que nasceu em 1968, e a atriz Catherine Zeta-Jones, 
que faz 48 anos. 

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Libra tem uma forte energia mental que o 
ajuda a perceber todos os fatos e chegar a uma conclusão mais rápida 
do que qualquer um. O sucesso e a felicidade são seus quando aprende 
a confi ar nos seus instintos e desenvolver a paciência e a perseverança. 
Raramente dá um passo em falso, sendo normalmente rápido em suas 
ações e reações. Não gosta de se arriscar e acredita piamente em seus 
próprios talentos e em sua força de trabalho. No lado negativo precisa 
aprender a confi ar nos seus sentimentos e intuição em vez de se manter 
cético duvidando de si mesmo.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e difícil. 
Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, prejuízos 
por excesso de confi ança. O carro tem como símbolo 
mudança, se no sonho estiver viajando por uma longa 
estrada. Sofrer acidentes sem fi car machucado, solu-
ção dos seus problemas e mudança para melhorar na 
vida. Números de sorte:  14, 22, 64, 67 e 86.

Simpatias que funcionam
Para ter sorte e harmonia no lar: Durante 1 mês, 
nas manhãs de quarta-feira, jogue 1 pitada de sal 
grosso em cada cômodo de sua casa, mas não deixe 
que ninguém veja. Enquanto isso, mentalize que está 
neutralizando todas as energias negativas. Reze 1 
Pai-Nosso e 1 Ave-Maria, pedindo proteção e sorte 
para a sua família. Varra o sal grosso nas manhãs de 
quinta-feira e jogue no lixo.
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Luciana Borghi 

“Na Casa do Rio 
Vermelho” - o amor 
de Zélia e Jorge, peça 
com texto e direção 
de Renato Santos 
e interpretação de 
Luciana Borghi

A peça estreou este 
ano em Salvador, no 
dia do aniversário de 

Zélia Gattai (2 de julho), no 
atual memorial Casa do Rio 
Vermelho, onde o casal de 
escritores viveu cerca de 40 
anos. Depois seguiu em car-
taz na cidade durante todo 
mês em ocasião do centená-
rio da autora, fotógrafa e me-
morialista na Fundação Casa 
de Jorge Amado, no coração 
do Pelourinho e no próprio 
Memorial, aos domingos e 
agora chega a São Paulo 
para depois iniciar turnê 
pelo país. Zélia Gattai é con-
siderada uma das melhores 
escritoras memorialistas do 
país, que infl uenciou várias 
gerações de mulheres brasi-
leiras. A construção da peça 
é uma composição de fatos 

As Galvão

“As Galvão” em espetáculo que revisita a trajetória 
de sete décadas na música sertaneja das irmãs Mary 
e Marilene Galvão. Um palco, um microfone. É assim 
que a se sente em casa e dá seu melhor recado, con-
tando “causos” e cantando. E tudo de forma simpáti-
ca, engraçada, comovida, sincera e afetuosa. A cada 
show que faz, o duo sabe da responsabilidade de dar 
o melhor de si no palco e intui o que o público está 
querendo ouvir. E é o público, então, quem passa a 
ser o diretor musical do espetáculo. Um fato que dei-
xa Mary e Marilene felizes é saber que suas canções 
já embalaram muitos romances por todo o Brasil.
Por onde passam deixam impressos o valor, a digni-
dade e o respeito com que a música sertaneja pode e 
deve ser levada ao público, seja ele urbano ou rural. 

Serviço:Teatro Santos Dumont, Av Goiás, 1111, São Caetano do Sul. Sábado 
(30) a partir das 20h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

“Na Casa do Rio Vermelho”
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relatados por seus amigos e 
familiares, trechos de obras 
e entrevistas, além de uma 
intensa pesquisa do diretor 
e da atriz sobre a vida e obra 

de Zélia. Tudo acontece num 
simples momento em que Zélia 
vai se despedir sozinha da casa 
do Rio Vermelho e acaba por 
se transformar personagem de 

sua própria história.

Serviço: Teatro Décio de Almeida Prado, 
R. Cojuba, 45B, Itaim Bibi, tel. 3079-3438. 
Sextas e sábados às 21h e aos domingos  às 
19h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 28/10.

Sertanejo com classe 
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A grande invocação

Do ponto de Luz na mente de Deus,
que fl ua Luz à mente dos homens,
e que a Luz desça à Terra.
Do ponto de Amor no coração de Deus
que fl ua amor ao coração dos homens,
que Cristo retorne à Terra.
Do centro onde a vontade de Deus é conhecida,
que o propósito guie as pequenas vontades dos homens,
propósito que os mestres conhecem e servem.
Do centro a que chamamos a raça dos homens
que se realize o plano de Amor e de Luz
e feche a porta onde se encontra o mal.
Que a Luz, o Amor e o Poder
restabeleçam o Plano Divino sobre a Terra hoje
e por toda a eternidade.
Amém.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
O espetáculo ‘Garota de Ipanema, o 

musical da Bossa Nova’ estreiou dia 22. 
A peça tem narrações e imagens que 
representam toda a história da Bossa 
Nova e a sua importância para a nossa 
música. O musical é dividido em quatro 
partes: Na primeira são abordadas as 
histórias e curiosidades sobre o nome 
‘Bossa Nova’; na segunda a origem do 
estilo musical, as infl uências do passado 
e como o cenário musical brasileiro 
propiciou o surgimento do movimento; 
o terceiro bloco trata dos costumes dos 
artistas da época e os locais onde se 
reuniam para criar; e o último mostra 
como a Bossa Nova ganhou o mundo. 
Os artistas interpretam composições 
que fi caram na memória afetiva de toda 
uma geração, como ‘Samba de uma nota 

só’ (Tom  Jobim e Newton Mendonça), 
‘Ela é carioca’ (Tom Jobim e Vinícius de 
Moraes), ‘Samba da minha terra’ (Do-
rival Caymmi), ‘O Barquinho’ (Roberto 
Menescal e Ronaldo Bôscoli), ‘Chega 
de saudade’ (Tom Jobim e Vinícius de 
Moraes), ‘Minha namorada’ (Carlos 
Lyra e Vinícius de Moraes), ‘Garota 
de Ipanema’ (Tom Jobim e Vinícius de 
Moraes), entre outras. Com, Andrea 
Marquee, Ariane Souza, Eduarda Fadi-
ni, Fabi Bang, Myra Ruiz, Claudio Lins, 
Marcelo Varzea, Nicola Lama, Tadeu 
Freitas e Jhafi ny Lima. 

Serviço: Teatro Opus (Shopping Villa Lobos),  Av. 
das Nações Unidas, 4777, Alto de Pinheiros. Sextas 
às 21h30, sábados às 21h e aos domingos às 20h30. 
Ingressos: Sextas e domingos de R$ 50 a R$ 140, aos 
sábados de R$ 50 a R$ 160.

‘Garota de Ipanema,
o musical da Bossa Nova’
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INICÍO MINHA COLUNA comentando a desistência da Globo, 
pela segunda vez, em fazer um especial de fim de ano com o cantor 
sertanejo Luan Santana. Esse especial acabou sendo descartado sem 
muitas informações da emissora, que em 2016 também cancelou  
o mesmo projeto, alegando falta de espaço na grade. O Diretor do 
especial, Raoni Carneiro, sem muita explicação avisou o staff do 
cantor que a gravação estava cancelada e ponto final.

ATÉ PORQUE ESTE ANO A GLOBO VAI COLOCAR NO 

AR o ‘Festeja Brasil’, com as cantoras sertanejas do momento, 
além do tradicional especial de Roberto Carlos. Com isso, mais 
uma vez, os planos do cantor Luan Santana ganhar um especial 
de fim de ano foram por água abaixo. O staff do cantor não quiz 
comentar a decisão.

O JORNALISTA E APRESENTADOR BORIS CASOY teve 
que indenizar o gari José Domingos de Melo, que o processou em 
2010 por se sentir ofendido, após um comentário do apresentador 
no jornal da Band. Em 2013 o âncora foi condenado pelo Tribunal 
de Justiça de São Paulo, a pagar 21 mil reais ao varredor.

ESSE VALOR DEPOIS DE ATUALIZADO E CORRIGIDO 
chegou a 60 mil reais. Boris foi condenado pela 15 Vara Cível da 
capital em março. A ação teve o apoio  do Sindicato dos Gari de 
São Paulo, que disponibilizou seu departamento jurídico ao gari.

O APRESENTADOR GUGU LIBERATO poderá não reno-
var seu contrato com a Record. Uma das reclamações dele é o 
sumiço do seu palco. Atualmente seu programa é basicamente 
feito com entrevistas externas. Outra situação que também 
complica o acerto é a possibilidade da emissora de Edir Macedo 
mudar o formato do programa.

AO MUDAR, VAI COLOCAR GUGU LIBERATO á frente 
de um novo formato comprado, a exemplo  do que fez Xuxa 
Meneghel com o ‘Dancing Brasil’.  O apresentador está de férias 
e deixou seus programas gravados, quando voltar vai resolver 
a situação com a emissora. A coluna ficou sabendo na boca da 
maquiagem  que ele praticamente já acertou a sua volta ao SBT.

DANILO GENTILI, VAI MESMO TER QUE PAGAR A 

MULTA Á BAND. O apresentador do SBT foi condenado a 
indenizar a emissora em 1 milhão de reais. O valor é referente 
a um ano de salário no canal do Morumbi mais correções. A 
condenação havia sido expedida em 2015, mas Gentili apelou.

MESMO APELANDO, O APRESENTADOR TEVE A 

NEGAÇÃO DO TRIBUNAL de Justiça de São Paulo. A Band 
entrou com processo contra ele há dois anos por quebra de 
contrato. Ela saiu da emissora no final de 2014 onde apresentava 
‘Agora é Tarde’  e assinou com o canal de Sílvio Santos, onde 
segue á frente do talk show ‘The Noite’. 

FRASE FINAL: A vontade é a sede do poderio; é por ela 
que o homem dirige e é obedecido.

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

São Paulo, sábado a segunda-feira, 23 a 25 de setembro de 2017 Página 9

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

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

Com apresentação de Ralph Peter.

Betth Ripolli – Scortecci – Uma auto 
biografia que eleva em todos os sentidos. Nas 
suas páginas, nota-se que oxigênio mencionado 
no titulo, dentro dela é uma bomba. Sempre 
irrequieta, literalmente dona do seu próprio 

destino, abraçou diversas atividades: medalhista em 
natação; cantora; pianista, palestrante e agora, escritora. 
Piracicabana, sempre almejou a grande metrópole. Se-
guramente, su’alma era maior que sua cidade. Uma vida 
repleta de aventuras e alguns percalços, que obviamente 
forjaram sua tempera e deram-lhe real exuberância. Um 
belo exemplo as ser seguido!!

Luis Eduardo Matta – Fábio Sgroi 

(Ilustr) - Do Brasil – Num condomínio resi-
dencial, uma grande estátua, localizada no meio 
da pracinha, sumiu! Um grupelho, liderado por 
Cecília,  uma intrépida e incansável  detetive 

juvenil, inicia buscas para desvendar o crime.  Medos e 
aventuras, não faltam à trama, muito bem urdida, como 
de hábito ao autor, fará com que o leitor mirim, ou não, 
muito se entretenha. Mistério em alta!

 
Robson Eduardo Profeta – Phorte - O 

experiente administrador em finanças, conta-
bilidade e gestor de pessoas, MBA pela FGV,  
condensou boa parte de seus vastos conhe-
cimentos e criou uma espécie de manual de 

sobrevivência financeira. Lastreado em três pilares: Meta 
– Autoconhecimento vocacional e coaching financeiro, a 
obra demonstra ao leitor os passos que deverão ser dados 
e o palmilhar da trilha a ser percorrida, para atingir a tão 
sonhada independência financeira e consequente felici-
dade. Simples de entender e fácil de aplicar. Factível.

 

Nelson Cury Filho – Dobradura – Apro-
veitando experiência pessoal e profissional, 
e lastreado em observações mercadológicas, 
o autor,  nato empreendedor, decidiu levar 
seus conhecimentos, que não são poucos, a 

uma carente ala da administração brasileira: A sucessão 
na empresa familiar. Utilizando metáforas e aforismos, 
ensinamentos são desfiados. Todos plenamente condi-
zentes. Útil! 

Sucessão ou 
Morte da Empresa Familiar?

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 0014848-
78.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). SUELI JUAREZ ALONSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DANILO 
ZERILLI DA SILVA, CPF. 315.711.168-00, que AMC Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe uma 
Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença , 
condenando-o ao pagamento de R$12.419,30 (atualizado até 31/07/2017). Estando o executado em 
lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. SP, 11 de setembro de 2017. 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0003790-
78.2017.8.26.0007. 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 MARGARETH MARIA DA SILVA, CPF. 085.698.628-30, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA, ajuizou-lhe uma Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento 
de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$28.226,70 (atualizado até 18/11/2016). Estando a 
executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa 
de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDA, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. S. Paulo, 18/9/17. 

Alex Rodrigues/Agência Brasil

A decisão do juiz é favorá-
vel aos três psicólogos 
que pedem a suspensão 

de resolução do conselho que, 
desde 1999, estabelece como 
os profissionais da área devem 
atuar nos casos que envolvam 
a orientação sexual de pacien-
tes, proibindo os psicólogos de 
exercerem qualquer ação que 
favoreça a patologização de 
comportamentos ou práticas 
homoeróticas, bem como de 
colaborarem com eventos ou 
serviços que proponham o 
tratamento e a cura da homos-
sexualidade.

Para o CFP, a decisão liminar 
abre a perigosa possibilidade de 
os profissionais passarem a em-
pregar terapias de reorientação 
sexual. Segundo o conselho, 
além de ineficazes, as práticas 
representam uma violação aos 
direitos humanos e não têm 
qualquer embasamento cientí-
fico. Diante da repercussão do 
tema, o magistrado divulgou, 
na tarde da última quinta-feira 
(21), nota em que esclarece 
que, em momento algum, tra-
tou a homossexualidade como 
doença, sequer se referindo, 
em seu despacho, à expressão 
“cura gay”.

“Em nenhum momento este 
magistrado considerou ser a ho-
mossexualidade uma doença ou 
qualquer tipo de transtorno psí-
quico passível de tratamento”, 
disse o juiz, esclarecendo que 

Para o magistrado, os psicológicos estão aptos a estudar ou 

atender quem, voluntariamente, buscar orientação psicológica 

acerca de sua sexualidade.

CFP recorre de decisão 
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rio do conselho, não acredita 
que a decisão do juiz federal 
abra uma brecha para que 
psicólogos passem a oferecer 
terapias e tratamentos de con-
versão e reversão da sexualida-
de a lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transexuais e trans-
gêneros que enfrentem algum 
tipo de sofrimento psíquico em 
decorrência de discriminação 
ou violência.

Para a doutora em Psicologia 
Social e professora do Institu-
to Federal do Rio de Janeiro, 
Jaqueline Gomes de Jesus, os 
argumentos apresentados para 
derrubar a resolução do CFP 
são uma ‘aberração conceitual’. 
“Qualquer pessoa pode não 
vivenciar plenamente sua sexu-
alidade, independentemente de 
sua orientação sexual. Se isso 
acontece mais com homossexu-
ais, é em função do preconceito 
dominante, da homofobia de que 
são vítimas, e não da orientação 
sexual em si. A orientação se-
xual em si não é egodistônica”, 
argumentou Jaqueline.

Em nota, o Núcleo de Pro-
moção e Defesa dos Direitos 
Humanos da Defensoria Pública 
do Distrito Federal repudiou a 
decisão liminar do juiz fede-
ral, classificando-a como uma 
“ofensa aos direitos fundamen-
tais da população LGBT” e um 
retrocesso ao início da década 
de 1990, quando a OMS retirou 
a homossexualidade do rol de 
doenças.

não concederá entrevistas so-
bre o assunto. Em sua decisão, 
o juiz afirmou que a resolução 
do CFP não é inconstitucional, 
embora possa, “ser mal inter-
pretada”, levar a equívocos, 
como a proibição à realização 
de estudos ou mesmo ao atendi-
mento relacionado à orientação 
ou reorientação sexual. 

Para o magistrado, em con-
formidade com o princípio 
constitucional que garante a 
liberdade científica, deve estar 
claro que os psicológicos estão 
aptos a estudar ou atender 
quem, voluntariamente, buscar 
orientação psicológica acerca de 
sua sexualidade. A expressão 
‘reorientação sexual’ foi em-
pregada pelos autores da ação 
penal ao pedir a derrubada da 
resolução do CFP. Um dos três 

psicólogos que recorreram à 
Justiça, o psicólogo Adriano 
José Lima também diz não 
enxergar a homossexualidade 
como doença, criticando o em-
prego da expressão ‘cura gay’ 
por quem defende a eficácia da 
resolução do conselho.

Lima disse que é um equívoco 
imaginar que todos os profis-
sionais contrários à resolução 
acreditam na possibilidade de 
curar ‘a orientação sexual’ de 
alguém. Segundo ele, os críticos 
da resolução buscam apenas 
ter “liberdade profissional 
para acolher as pessoas que 
entenderem que devem buscar 
reorientação sexual”.

“Não acredito nem em cura 
gay, nem que homossexuali-
dade é doença. Não queremos 
patologizar ninguém”, declarou 

A vacina contra zika desenvolvi-
da pelo Instituto Evandro Chagas 
apresentou resultado positivo nos 
testes em camundongos e macacos. 
A aplicação de uma única dose da 
vacina preveniu a transmissão da 
doença nos animais e, durante a 
gestação, o contágio dos filhotes. 
“É um dos mais avançados estudos 
para a oferta de uma futura vacina 
contra a doença para proteger mu-
lheres e crianças da microcefalia 
e outras alterações neurológicas 
causadas pelo vírus”, informou 
o Ministério da Saúde. Os dados 
foram divulgados na sexta-feira 
(22) pela revista Nature Commu-
nications.

Os testes pré-clínicos foram 
realizados simultaneamente no 
Instituto Nacional de Saúde 
(NIH), Universidade do Texas e 
Universidade Washington, dos 
Estados Unidos, todos parceiros 
da pesquisa. Os testes obtiveram 
sucesso em seu objetivo, que é 
impedir que o vírus zika cause 
microcefalia e outras alterações do 
sistema nervoso central tanto nos 
camundongos quanto nos macacos. 
Já os testes em humanos devem 
ser realizados, a partir de 2019, 
na Fiocruz/Biomanginhos, no Rio 
de Janeiro. Do grupo controle que 
não tomou a vacina, as fêmeas de 
camundongos tiveram aborto por 
conta da transmissão do vírus zika 
ou seus filhotes nasceram com 
microcefalia e outras alterações 
neurológicas.

Além dos testes em fêmeas, 
foram feitos testes em camun-
dongos machos. Um dos achados 
científicos inéditos é que o vírus 
Zika pode ser capaz de causar 
esterilidade. A infecção nos ani-

mais reduziu consideravelmente a 
quantidade de espermatozoides, 
a mobilidade deles (ficaram pra-
ticamente imóveis) e o tamanho 
dos testículos (atrofia). Esses 
testes não foram realizados nos 
macacos. No entanto, segundo o 
ministério, não é possível afirmar 
que o efeito também se aplique aos 
seres humanos e são necessários 
mais estudos para entender a di-
mensão deste problema. Os testes 
da vacina, entretanto, também 
tiveram sucesso na proteção dos 
camundongos machos.

A pesquisa ainda não chegou a 
testar a capacidade dos animais 
de engravidarem fêmeas após os 
danos constatados nos testículos, 
por isso, ainda não é possível 
apontar o impacto de esterilização 
nesses animais. “O que se sabe é 
que há uma grande quantidade 
de vírus na excreção do esperma, 
que significa que o vírus tem bas-
tante capacidade de se replicar, 
causando a destruição das células 
que resulta em diminuição dos 
testículos e, consequentemente, 
a esterilidade”, disse o diretor do 
IEC, Pedro Vasconcelos, em nota.

A parceria entre o IEC e os 
institutos norte-americanos para a 
pesquisa foi firmada em fevereiro 
de 2016, a partir de acordo inter-
nacional para o desenvolvimento 
de vacina contra o vírus Zika. O 
Ministério da Saúde vai destinar 
um total de R$ 7 milhões até 2021 
para o desenvolvimento e produção 
da vacina. O imunobiológico em de-
senvolvimento utiliza a tecnologia 
de vírus vivo atenuado de apenas 
uma dose, capaz de estimular o 
sistema imunológico e proteger o 
organismo da infecção (ABr).

‘O papa Francisco disse na sexta-feira (22) 
que está “preocupado” com o aumento da 
intolerância, da discriminação e da xenofo-
bia na Europa. O líder católico apontou o 
“despreparo das sociedades” e as “políticas 
nacionais inadequadas” como os principais 
causadores desses sentimentos. “Não escon-
do a minha preocupação com esses sinais de 
intolerância, discriminação e xenofobia que 
aparecem em várias regiões da Europa. Isso 
nada mais é que temor, medo, do diferente, 
do estrangeiro”, comentou o argentino Jorge 
Mario Bergoglio, em uma audiência no Vati-
cano com diretores nacionais de pastorais 
de imigrantes. 

“Preocupa-me ainda mais o fato da nossa 
comunidade católica na Europa não estar 
isenta dessas reações de defesa e rejeição, 

Neymar,CR7 e Messi 

A Fifa anunciou na sexta-feira (22) que 
Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são 
os três finalistas para o prêmio “The Best”, 
que elege o melhor do mundo pela Fifa. Messi 
e CR7 já são candidatos sempre cotados para 
a vitória e Neymar voltou ao TOP 3 após ficar 
de fora da lista do ano passado - vencida pelo 
português do Real Madrid. 

A definição do vencedor será feita através 
de votos de técnico e jogadores (50%) e da 
votação do público e de 200 jornalistas (outros 
50%). Já o Prêmio Puskás, que elege o gol mais 
bonito da temporada, não terá a presença de 
um brasileiro pela primeira vez. Entre os 10 
selecionados, que serão eleitos pelo público, 
está o gol de Mario Mandzukic, pela Juventus, 
contra o Real Madrid.  

Os vencedores serão anunciados no dia 23 
de outubro, em uma cerimônia em Londres, na 
Inglaterra (ANSA).

‘Xenofobia na Europa é 
justificadas por um ‘dever moral’ de conservar 
a identidade cultural e religiosa originais”, 
apontou o Papa. De acordo com Francisco, 
essa situação é gerada por um “momento his-
tórico de crise econômica, que deixou feridas 
profundas, e agravada por um despreparo da 
sociedade em acolher imigrantes, com políticas 
nacionais inadequadas”. 

Mesmo assim, Bergoglio reforçou o pedido 
que faz desde 2013, quando foi eleito Papa, para 
que as comunidades católicas e líderes políti-
cos promovam o acolhimento de estrangeiros 
e sua integração social. “O verbo ‘acolher’ se 
traduz em vários outros verbos, como ampliar 
vias legais e seguras de entrada nos países, 
oferecer assistência básica inicial adequada 
e decoroso, e assegurar a segurança pessoal 
de cada um”, comentou (ANSA).

Testes indicam 
que vacina 
contra zika 
pode prevenir a 
transmissão na 

Mosquito Aedes Aegypti.
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Ter de escolher uma 

formação profissional 

aos 17, 18 anos, talvez 

seja um dos primeiros 

momentos de grande 

pressão pelo qual 

passamos

Definir qual universida-
de iremos cursar para 
chegar ao almejado 

campo de trabalho, seja como 
funcionário, profissional li-
beral ou empreendedor é o 
segundo passo rumo ao futuro.  
Diversos fatores pesam na 
decisão pela universidade: 
reputação da entidade, cur-
rículo dos docentes, relação 
custo-benefício e localização. 

E ainda assim, terminar o 
curso universitário é mais 
difícil do que ingressar nele. 
No Brasil, o índice de evasão 
nas faculdades chega a 49% 
(dados do Inep de 2015). 

Para os que se formam, 
inicia-se uma terceira etapa 
que é o campo de trabalho. 
Nessa hora começam alguns 
dilemas, já que, na prática, a 
profissão não é exatamente 
como foi aplicada nos anos 
de faculdade. Alguns jovens 
se veem perdidos, se sentem 
inseguros, se frustram e até 
cogitam começar tudo de novo 
em outra área. 

Essa distância entre mun-
do acadêmico e mercado de 
trabalho é um ponto cada 
vez mais avaliado pelos estu-
dantes antes de se decidirem 
por uma instituição de ensino. 
Uma pesquisa promovida pelo 
ambiente virtual de aprendi-
zagem Canvas, no Brasil, em 
2016, mostrou que 43% dos 
estudantes do ensino médio 
consideram que os conteú-
dos dos cursos universitários 

precisam ser relevantes ao 
que buscam os empregadores. 

Ao mesmo tempo, 21% de 
estudantes tanto do ensino 
médio como superior avaliam 
que as faculdades têm deixado 
a desejar em relação ao que os 
estudantes querem, e à for-
mação que os empregadores 
esperam deles. Para os jovens, 
além da excelência de conhe-
cimento dos professores, a 
metodologia de ensino das 
universidades também é fator 
determinante ao escolher a 
faculdade. 

45% dos estudantes pen-
sam que as universidades 
deveriam oferecer ferramen-
tas que possibilitem a eles 
aprenderem do seu próprio 
jeito e estilo. Incrivelmente, 
mais de 40% dos participantes 
da pesquisa disseram estar 
dispostos a pagar mais se 
tiverem a certeza de que irão 
receber uma experiência de 
ensino com uma diversidade 
de possibilidades e opções, 
mesclando aulas presenciais 
e recursos tecnológicos, como 
uma plataforma on-line.

Essas percepções sobre o 
que os jovens esperam das 
universidades e os critérios 
que aplicam na escolha pela 
instituição servem de alerta 
aos gestores de ensino. Não se 
deve subestimar a importância 
de ferramentas tecnológicas 
na experiência de ensino e 
preparação para a carreira 
profissional. 

Os que entendem esse 
recado minimizam impactos 
financeiros negativos, tornam 
seus cursos mais competiti-
vos, além de atrativos para 
o ingresso e a retenção dos 
estudantes.

(*) - É Diretor para a América Latina 
da Instructure.

O que os estudantes 
esperam das universidades

Lars Janér (*)
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O pretendente: RODRIGO JULIO DA SILVA BEZERRA,

GISLENE DA 
SILVA SANTOS,

O pretendente: JAYME PEREIRA RODRIGUES JUNIOR,

PAMELA DOS SANTOS NUNES,

O pretendente: ALESSANDRO OLIVEIRA SANTANA,

BEATRIZ CARNEIRO DA 
SILVA,

O pretendente: IAGO CALIPO RESCA,

BRUNA DIROLLI LIMA,

O pretendente: WILSON SIMPLICIO,

ELIZANDRA RIBEIRO GRIPP,

O pretendente: RODRIGO DIAS FERREIRA,

GISLENE GOMES FERREIRA,

O pretendente: ANDERSON CARLOS,

REBECA VIVIANE DE MELO AMARELLINHO, 

O pretendente: ANDRÉ DOS SANTOS SOARES,

KARINA FERREIRA 
DA SILVA,

O pretendente: ROGER ANDERSON DE JESUS,

SOLANGE ALVES DE SOUSA 
COSTA,

O pretendente: CLÁUDIO BARBOZA DOS SANTOS,

CLEONICE ROSA NORONHA,

O pretendente: RODRIGO MARCOS DE SOUZA,

ADRIANA GONZALEZ SEVILHA, 

O pretendente: VINÍCIUS DAMASCENO PEIXOTO,

DANIELLE DA SILVA 
DE SOUZA,

O pretendente: MAURICIO DA SILVA JUNIOR,

JESSICA APARECIDA GARCIA ALONSO, 

O pretendente: RENATO SOARES COSTA,

KARINA DE OLIVEIRA,

O pretendente: RENAN RICHTER FOLEGO,

KATHLEEN FERNANDA MOCCA, 

O pretendente: ROGER KEITI NAKAMA,

SIMÔNE BATISTA DA SILVA,

O pretendente: OSVALDO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR,

NILZENE PEREIRA COSTA,

O pretendente: FLORISVALDO PORFIRIO DE SOUZA,

MARIA SUZANA DE BRITO DA 
SILVA,

O pretendente: FELIPE SANTANA NOGUEIRA DA CRUZ,

LETÍCIA BORGES 
DA CUNHA,

O pretendente: ARTUR MARIN,

MONICA CRISTINA SALLES MAGALHÃES,

O pretendente: RODRIGO CARLOS LIMA,

RAQUEL KARPFENSTEIN,

O pretendente: RICARDO ABRANTES DOS SANTOS,

SÍLVIA ALVES 
MOREIRA,

26º Subdistrito - Vila Prudente 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL O pretendente: FABRICIANO DE SOUZA SANTOS,

SHEILA 
REGINA DA CRUZ MACHADO,

O pretendente: ANGELO VILLAR JUNIOR,

SHEILA DE LIMA FELIX, 

O pretendente: RAILY LOPES DOS ANJOS,

THAMARA 
RODRIGUES JULIANO,

O pretendente: BRUNO CÉSAR CAMARGO,

MONIQUE GABRIELA CREPALDI DOS SANTOS,

O pretendente: FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA,

MARCELLA 
JACOMETI GREGÓRIO,

O pretendente: DIEGO LOPES DE ARAUJO,

HELENICE CABRAL BIBIANO, 

O pretendente: FERNANDO YOGI,

DEISE AIKO ARAKI, 

O pretendente: MARCELO NACONESKI VENANCIO,

MIDIAN ROLDÃO DE SOUZA,

O pretendente: LUCIANO SOARES RIOS,

ANDRESSA FARIA,

O pretendente: RUSIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR,

KARINE 
FERNANDES LIMA,

O pretendente: JONATHAN HENRIQUE GRAVA,

VERÔNICA NATÁLIA MICHELIN, 

Vinicius Lisboa/Agência Brasil

Desde o início da série 
histórica da Pesquisa 
Anual dos Serviços 

(PAS), em 2007, o IBGE re-
gistrou crescimento em dados 
como número de empresas, 
pessoas ocupadas e massa sa-
larial real na área de serviços, 
além do valor adicionado pelo 
setor à economia. Em 2015, 
quando o PIB do Brasil caiu 
3,8%, os serviços registraram 
queda em seus principais in-
dicadores.

Vários fatores influenciaram 
o desempenho negativo do 
setor. Entre eles, está o fraco 
desempenho do consumo 
das famílias, que caiu 4% 
com a retração da renda e do 
mercado de trabalho. Houve 
piora nas condições de crédito 
e aumento da inflação, que 
chegou a 10,6%. O número de 
trabalhadores ocupados pelo 
setor de serviços atingiu o pico 
de 12.986.478 pessoas em 31 
de dezembro de 2014, ano em 
que teve o menor crescimento 
da série histórica até então: 
4,14% sobre 2013. Em 2015, 
a desaceleração virou uma 
queda de 2,34% no número 
de empregados, que recuou 
para 12.681.957. Em 2007, 
os serviços empregavam 8,3 
milhões de pessoas.

Entre as atividades pes-
quisadas, apenas os servi-
ços prestados às famílias 
(+0,09%) e as atividades 
imobiliárias (+5,09%) tiveram 

Vários fatores influenciaram o desempenho negativo do setor. 

Entre eles, o fraco desempenho do consumo das famílias.

Crise econômica em 2015 interrompeu 
crescimento do setor de serviços

O agravamento da crise econômica em 2015 interrompeu um período de sete anos de crescimento do 
setor de serviços no Brasil, informa o IBGE
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C O número de empresas do 
setor de serviços também 
caiu, de 1.321.998 em 2014 
para 1.286.621 em 2015. Assim 
como o número de emprega-
dos, a quantidade de empre-
sas no setor mantinha uma 
trajetória de ascensão desde 
2007, quando eram 782.174 os 
estabelecimentos contabiliza-
dos pelo IBGE. Em 2009, ano 
em que houve o impacto da 
crise financeira internacional, 
o setor de serviços brasileiro 
teve um aumento de 7,08% 
no número de empresas. A 
receita operacional líquida 
real do setor acompanhou os 
outros dados e também caiu 
em 2015. Foi registrada queda 
de 2,38% e uma receita de R$ 
1.443 trilhão.

O valor real adicionado pelo 
setor de serviços à economia 
em 2015 foi de 855,9 bilhões, 
segundo o IBGE. Esse valor 
representa queda de -3,48% 
em relação a 2014, o único 
recuo anual registrado desde 
2008 - primeiro ano em que 
a série permite comparações 
com o ano anterior. O desem-
penho negativo do setor em 
2015 incluiu ainda uma queda 
da produtividade, medida pela 
divisão do valor adicionado à 
economia pelo pessoal ocu-
pado. Cada trabalhador gerou 
em média R$ 66.041,67 para o 
setor durante o ano de 2015, 
um valor 2,41% inferior aos R$ 
67.673,72 gerados em 2016. 
Em 2007, esse valor médio era 
de R$ 60.044,24.

variação positiva no número 
de empregados. Principais 
empregadores, os serviços 
profissionais, administrati-
vos e complementares ti-
veram queda de 3,4%, de 
5.247.882 de funcionários 
para 5.069.708. O gerente 
da pesquisa, Luiz André Pai-
xão, destacou que o cenário 
econômico causou impacto 
principalmente nos postos 
de trabalho das atividades 
ligadas ao recrutamento de 
profissionais: “Os que mais 
fecharam postos de trabalho 
foram os de agenciamento e 
locação de mão de obra. Com 
menos empresas produzindo, 
você precisa menos de pessoal 
de apoio”.

A massa salarial paga aos 

trabalhadores do setor em 
valores reais havia crescido 
mais de 5% em todos os anos 
da pesquisa e caiu 5,63% em 
2015, para R$ 314,9 bilhões. 
Em 2007, essa soma não che-
gava a R$ 180 bilhões. O salário 
médio real dos trabalhadores 
do setor de serviços também 
foi afetado pela crise econô-
mica em 2015. O valor médio 
caiu 4,6%, de R$ 1.959,30 
em 2014 para R$ 1.869,38. O 
melhor salário médio real em 
2015 foi pago pelos serviços 
de comunicação e informação, 
com R$ 3.830,64, apesar da 
queda de -5,15% sobre 2014. 
Os serviços prestados princi-
palmente às famílias pagavam 
os menores salários em 2015, 
de 1.177,76.

3ª VC – Reg. Itaquera   
 

MILTON MAMANI MAMANI AMC – SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
LTDA uma ação Monitória 

 

5ª VC – Reg. Itaquera.  
  

ANA PAULA 
AZEVEDO SERPA AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA

ação Monitória 

 

 


