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“Você nunca vai 
chegar ao seu 
destino se parar e 
atirar pedras em 
cada cão que late”.
Winston Churchill (1874/1965)
Estadista britânico

BOLSAS
A seguir, o fechamento dos prin-
cipais indicadores do mercado 
fi nanceiro. BOLSAS Ibovespa: 
+0,99% Pontos: 74.293,50 
Máxima de +1,29% : 74.518 
pontos Mínima de +0,01% : 
73.571 pontos Volume: 9,08 
bilhões Variação em 2017: 
23,36% Variação no mês: 4,88% 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1661 Venda: R$ 3,1666 
Variação: -0,53% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,24 Venda: R$ 3,34 
Variação: -0,5% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1674 Venda: R$ 
3,1680 Variação: -0,6% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1570 
Venda: R$ 3,3100 Variação: 
-0,51% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,02% ao 
ano. - Capital de giro, 11,76% ao ano. 
- Hot money, 1,32% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.284,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,30% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,100 
Variação: -0,67%.

Cotação: R$ 3,1685 Variação: 
-0,46% - Euro (17h44) Compra: 
US$ 1,1816   Venda: US$ 1,1816 
Variação: +0,29% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7410 Venda: R$ 
3,7430 Variação: -0,16% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6770 Ven-
da: R$ 3,8900 Variação: -0,18%.

Dow Jones: +0,11% Pontos: 
22.405,09 Nasdaq: +0,66% 
Pontos: 6.495,96 Ibovespa 
Futuro: +1,24% Pontos: 74.520 
Máxima (pontos): 74.810 Míni-
ma (pontos): 73.875. Global 40 
Cotação: 922,978 centavos de 
dólar Variação: +0,21%.

A taxa de desemprego no 
Brasil fi cou em 12,6% 
no trimestre encerrado 

em agosto. No trimestre en-
cerrado em maio, a taxa havia 
fi cado em 13,3%, segundo o 
IBGE. Em agosto de 2016, a 
taxa havia sido de 11,8%. Os 
dados são da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, divulgada 
na sexta-feira (29) pelo IBGE. 
A população desocupada caiu 
4,8% em relação ao trimestre 
encerrado em maio e chegou 
a 13,1 milhões de pessoas. 

Na comparação com o tri-
mestre encerrado em agosto 

     Taxa de desemprego fi cou 
em 12,6% no trimestre 
encerrado em agosto

de 2016, no entanto, houve 
alta de 9,1%, já que na época 
havia apenas 12 milhões de 
desempregados. A população 
ocupada chegou a  91,1 milhões 
de pessoas no país, um cresci-
mento de 1,5% (1,4 milhão de 
pessoas) na comparação com 
maio e de 1% na comparação 
com agosto do ano passado. 
O aumento da população 
ocupada foi infl uenciado pelo 
crescimento do mercado de 
trabalho informal, já que mais 
da metade do 1,4 milhão de em-
pregos criados foi sem carteira 
assinada ou por conta própria.

Foram criados 286 mil pos-

tos de trabalho sem carteira 
assinada de maio a agosto, 
totalizando 10,8 milhões de 
pessoas. O aumento chegou a 
2,7% em relação a maio e 5,4% 
na comparação com agosto 
do ano passado. O gerente da 
pesquisa, Cimar Azeredo, ex-
plica que é comum após crises 
econômicas o primeiro passo da 
recuperação se dar por meio da 
informalidade.

Outros 472 mil postos fo-
ram criados na categoria de 
trabalho por conta própria de 
maio a agosto. O número de 
trabalhadores nessa categoria 
chegou a 22,8 milhões em agos-

A população desocupada caiu 4,8% em relação ao trimestre

encerrado em maio.

to, 2,1% a mais do que maio e 
2,8% a mais do que em agosto. 
O número de empregados com 

carteira de trabalho assinada, 
de 33,4 milhões, fi cou estável 
ante maio e caiu 2,2% ante 

agosto de 2016, já que foram 
encerrados 765 mil postos 
nesse período (ABr).

Preço da gasolina
A Petrobras anunciou quedas 

nos preços da gasolina e óleo die-
sel. A gasolina terá uma queda de 
preços de 2,1%, enquanto o recuo 
do diesel será de 1%. As quedas de 
preços se referem apenas o preço 
do combustível negociado para 
as distribuidoras. O preço para 
o consumidor fi nal pode ter um 
reajuste diferente desse, porque 
o valor é defi nido pelos postos de 
combustível.

‘Debilidade do 
Congresso’

Rio - O ministro do STF, 
Gilmar Mendes, afirmou na 
sexta-feira (29), que houve 
um “equívoco” por parte da 
Corte na decisão de determi-
nar a aplicação de “um regime 
prisional” ao senador Aécio 
Neves. Segundo ele, a Cons-
tituição prevê apenas a prisão 
de um parlamentar se houver 
fl agrante e que cabe ao Con-
gresso avaliar se deve relaxar 
ou não a prisão. 

“Aqui, o aplicado foi um tipo 
de prisão provisória ou alterna-
tiva à prisão provisória, o que 
me parece não ser cabível”, 
afi rmou Mendes, após partici-
par de palestra na Associação 
Comercial do Rio de Janeiro. 
Sobre a sua fala de que os mi-
nistros do STF devem “calçar 
as sandálias da humildade”, 
Mendes ainda acrescentou 
que o “Congresso passa por 
debilidades e não devemos nos 
aproveitar” (AE).

Reprodução/TV

Rio de Janeiro - O presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia, 
negou que tenha sido picado 
pela “mosca azul” e tramado 
a derrubada do presidente  
Temer quando da primeira 
denúncia criminal enviada pela 
PGR. Em entrevista ao jornal 
Valor Econômico, o deputado 
disse considerar que os boatos 
partiram do próprio entorno 
do presidente. “Não fi z com 
eles o que eles fi zeram com a 
Dilma”, se defendeu. “Como 
eles fi zeram com a Dilma, tal-
vez imaginassem que o padrão 
fosse esse”.

Segundo Maia, a relação entre 
os dois partidos está conturbada 
desde aquele momento, sendo 
agravada pelo assédio peeme-
debista a parlamentares que o 
próprio DEM estava tentando 
atrair, como é o caso do senador 
Fernando Bezerra, à época no 
PSB. Bezerra acabou migrando 
para a legenda de Temer.

A publicação diz ainda que o 
presidente da Câmara deixou 
claro seu descontentamento 
com o que considera ser um 
desrespeito por parte do parti-
do de Temer e lembrou que foi 

São Paulo - A procuradora-
-geral da República Raquel 
Dodge disse que a corrupção 
é “uma ameaça perigosa à ga-
rantia dos direitos humanos”. 
Na 30.ª reunião ordinária do 
Conselho Nacional de Direi-
tos Humanos, realizada em 
Brasília, Raquel destacou que 
é preciso harmonizar a pauta 
de trabalho do MPF para que 
a instituição também atue com 
protagonismo nesse assunto.

“Quando combatemos a cor-
rupção estamos defendendo 
os direitos humanos, porque a 
corrupção tira dinheiro público 
de áreas básicas como saúde e 
educação”, declarou, segundo 
informações divulgadas pela 
Secretaria de Comunicação 
Social da PGR. Ela assinalou 
que na época em que coor-
denou a Câmara Criminal do 
MP , de 2010 a 2014, uma das 
diretrizes de atuação era de que 
o direito penal é instrumento de 
proteção dos direitos humanos.

A procuradora reafirmou 
“o empenho da instituição na 
prevenção e no combate aos 
abusos contra os direitos hu-
manos no Brasil”. Ressaltou a 
reestruturação do seu gabinete 
com a criação de uma Secre-
taria de Direitos Humanos e 
Defesa Coletiva, que terá à 
frente procurador regional da 
República, André de Carvalho 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.

Brasília - O diretor-geral da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), Romeu Rufi -
no, anunciou que as contas de 
luz terão o segundo patamar da 
bandeira vermelha em outubro. 
Com a decisão, o consumidor 
terá um acréscimo de R$ 3,50 
a cada 100 quilowatt-hora 
(kWh) consumidos a partir de 
domingo (1º). Em setembro, 
vigorou a bandeira amarela, 
que adiciona R$ 2,00 a cada 
100 kWh consumidos. Rufi no 
ressaltou que não há risco de 
falta de energia, nem de racio-
namento. “O abastecimento 
está assegurado, mas terá um 
custo mais alto”.

Para tentar conter parte desse 
custo, a Aneel vai iniciar uma 
campanha nas redes sociais e na 
TV para estimular a economia 
de energia. Não haverá meta 
de redução de consumo. A 

Diretor-geral da Aneel,

Romeu Rufi no.
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Brasília e Rio - A queda de 
braço em torno da devolução 
de recursos pelo BNDES ao 
Tesouro Nacional está longe 
de ser encerrada. Diante dos 
sinais cada vez mais evidentes 
da resistência do presidente do 
banco, Paulo Rabello de Castro, 
em pagar antecipadamente 
mais R$ 130 bilhões em 2018 
como quer a equipe econômica, 
o governo defl agrou uma ofen-
siva para mostrar os riscos de 
a operação não ser realizada.

O perigo é o descumprimento 
da chamada “regra de ouro” do 
Orçamento, que impede a emis-
são de dívida para o pagamento 
de despesas correntes. A devo-
lução dos recursos do BNDES 
é necessária para preencher o 
“buraco” de R$ 184 bilhões que 
existe entre o limite da regra de 
ouro e o que de fato o governo 
precisa emitir de dívida para se 
fi nanciar. “Hoje não temos pla-
no B”, disse categoricamente 
a secretária do Tesouro, Ana 
Paula Vescovi.

“São R$ 184 bilhões (que 
faltam em 2018), esse número 
vai continuar subindo nos pró-
ximos anos”, diz o presidente 
do Insper, Marcos Lisboa, que 
já foi secretário de Política Eco-
nômica da Fazenda. Segundo 
ele, o crescimento das despesas 
obrigatórias também contribui 
para achatar os investimentos 
(que são despesas de capital), 
reduzindo ainda mais o limite 

Presidente do Banco 

Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social,

Paulo Rabello de Castro.
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São Paulo - Numa tentativa 
de mostrar ao setor privado que 
o governo vem se empenhando 
em melhorar a efi ciência dos 
gastos públicos, o ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, 
fez na sexta-feira (29), uma 
apresentação a empresários 
na qual destacou medidas to-
madas para conter as despesas 
com o funcionalismo, no que 
chamou de “modernização da 
gestão de pessoas”.

Durante reunião com exe-
cutivos da construção civil e 
da indústria de base na sede 
da Fiesp, Oliveira falou sobre 
o PDV do Executivo, bem 
como abordou o que tem sido 
feito para aproximar o serviço 
público da efi ciência do setor 
privado. O esforço, disse, é 
necessário não só por os ser-
vidores ativos representarem 
a segunda maior despesa obri-
gatória do governo (12,6% da 
despesa total), mas também 
porque 39% dos servidores se 
aposentarão nos próximos dez 
anos, exigindo uma reestrutu-
ração das carreiras.

De acordo com o ministro, a 
agenda do Planalto pressupõe 
uma transição do ajuste fi scal de 

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.
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Aneel confi rma bandeira vermelha 
patamar 2 para outubro

da Aneel disse que a quantidade 
de água que chega aos reser-
vatórios das hidrelétricas foi a 
menor para meses de setembro 
de toda a série histórica, iniciada 
em 1931.

“Com os reservatórios em 
situação crítica, vamos acio-
nar as térmicas mais caras”, 
disse Rufi no. A térmica mais 
cara acionada para fornecer 
energia no mês de outubro 
será a de Sepé Tiaraju, no Rio 
Grande do Sul. A energia da 
usina tem custo de R$ 698,00 
por megawatt-hora (MWh). O 
segundo patamar da bandeira 
vermelha é acionado toda vez 
que o custo de geração da usina 
mais cara supera o patamar de 
R$ 610,00 por MWh.

Essa é a primeira vez que o 
segundo patamar da bandeira 
vermelha é acionado desde a 
criação do sistema (AE).

campanha terá dicas para uso 
consciente de eletrodomésticos 
como ferro de passar roupa, 
ar-condicionado, máquina de 
lavar roupas e geladeira, entre 
outros. “O usuário pode contri-
buir e ter um consumo mais efi -
ciente”, afi rmou. O diretor-geral 

‘Não fi z com o PMDB o que 
eles fi zeram com Dilma’

Presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia.
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ele quem segurou seu partido 
e o PSDB dentro do governo.

“Vou dizer claramente, sem 
nenhuma vaidade: se eu tives-
se deixado o DEM sair com o 
PSDB, o Michel tinha caído.” 
Ainda segundo Maia, essa 
atitude pode ter impacto na 
disposição do partido em vo-
tar temas como a reforma da 
Previdência (AE).

Dodge: ‘A corrupção 
é uma ameaça aos 
direitos humanos’

Ramos, e trabalhará em par-
ceria com a vice-procuradora-
-geral da República, Luciana 
Maia - atualmente também 
coordenadora da Câmara de 
Populações Indígenas e Comu-
nidades Tradicionais. 

Raquel assinalou que, “apesar 
de o Judiciário brasileiro não 
sentenciar réus a penas cruéis 
ou degradantes - vedada pela 
Constituição -, as instalações 
carcerárias brasileiras obrigam 
detentos ao cumprimento das 
penas sob essas condições”. 
“Na prática, estamos descum-
prindo a Constituição”, ela 
afi rmou, ao se comprometer a 
ampliar o diálogo com o CNDH, 
bem como o compartilhamento 
de informações para garantir a 
implementação das recomen-
dações expedidas (AE).

País pode romper regra 
de ouro, alerta Tesouro

da regra de ouro. “A gente 
pode chegar a uma situação 
de impasse. O muro está che-
gando”, diz.

O recado da secretária do 
Tesouro tem endereço certo, 
uma vez que as mais recen-
tes declarações de Rabello 
provocaram irritação na área 
econômica. O presidente do 
BNDES tem dito publicamente 
que a devolução do valor pedido 
para 2018 é “impossível”. As 
declarações duras de Rabello 
provocaram uma saia justa e 
mal estar, porque contrastam 
com a orientação de política 
econômica de que o banco 
devolva o dinheiro (AE).

Ministro destaca medidas para 
conter despesas com funcionalismo

curto prazo, que envolve a re-
dução das despesas discricioná-
rias, para a reforma estrutural, 
no sentido de atacar as despesas 
obrigatórias (91,8% do orça-
mento), caso da Previdência. O 
governo está tentando diminuir 
as despesas do funcionalismo 
com instrumentos de adesão 
voluntária, sem reduzir salários 
ou demitir arbitrariamente 
servidores. “É bom frisar que 
as medidas lideradas por este 
ministério não visam responsa-
bilizar os servidores pela crise 
fi scal”, comentou (AE).



Mario Enzio (*)

Amizades 
Desfeitas

Muitas amizades 

têm sido desfeitas ou 

estão abaladas com a 

polarização de ideias 

políticas que estão 

proliferando nos 

círculos sociais. 

Vamos ao local onde isso 
é menos discutido: nos 
bares da vida. Pelo me-

nos no meu ciclo de amigos, 
não conheço quem goste de 
estar tomando uma cerveja, 
apreciando um delicioso pe-
tisco e queira defender uma 
posição política. Em geral, 
posições ideológicas vêm com 
uma carga de crença superior. 

No discurso metódico e 
imperativo do “o que eu sei é 
mais abrangente, inteligente, 
do que você possa saber”. Isso 
não combina num ambiente 
descontraído. Mas, algumas 
pessoas não se importam 
com isso. Querem mais é se 
expressar e chegam a quase 
impor suas ideias. Assim fi ca 
difícil manter uma amizade. 

Para outras pessoas, quando 
se identifi cam com aquele 
grupo discursivo, é como se 
dedicar ou seguir uma religião. 
Não há muito que discutir, 
por mais que se tente contra 
argumentar, o que você fala 
não chega a ser ponderado. 
Para essas pessoas, altamente 
radicais em suas posições, 
nada é relevante a um debate 
que acrescente. 

Tudo o que se fala é ouvido 
como uma ameaça à sua fé. 
Considero que há uma conota-
ção doutrinária, que elege sem 
eleição, que parte deles o que 
consideram que seja o melhor 
para nós. E ainda temos que 
aceitar sem reclamar. 

Aí entra uma carga emocio-
nal que é a maneira de como 
relatar ou se defender. Há o 
jeito enfurecido, aguerrido e 
litigante de mostrar que seus 
argumentos são mais válidos 

do que o do outro. Geralmen-
te, há traços de nervosismo, 
compostos por excesso de 
salivação, olhos bem abertos, 
gesticulação forçada, punhos 
cerrados, voz alta e ininter-
rupta. Há quem diga que isso 
pode ser sinal de uso de algum 
entorpecente. Mas, é verdade. 

É a tal da droga da cegueira 
utópica, a não visão de que 
uma opinião, duas opiniões, 
algumas razões, ainda assim 
nunca chegarão perto de al-
guma verdade absoluta. O que 
se pode adjetivar de tudo que 
ocorre nesse momento políti-
co, ainda faltarão argumentos 
que possam indicar o que seja 
considerado como ideal para 
uma população de mais de 
duzentos milhões de pessoas.

Com certeza, não será num 
local de diversão, num bote-
co, que se obterá a solução 
aos problemas econômicos e 
sociais. Por isso, amigos têm 
que rever seus pequenos uni-
versos paralelos. Onde muita 
gente opina, sem saber do que 
estão falando ou analisando. 
Por isso manter essas posições 
cristalinas é um exagero, 
principalmente quando esses 
desentendimentos retratam 
o que se espalha nas redes 
sociais. 

Nem sabemos quanto des-
sas amizades interrompidas 
sejam jogo de cena, muitas 
vezes como resultado dessas 
câmaras de eco de outras opi-
niões, apenas para abafar. Os 
políticos profi ssionais aceitam 
esse jogo de descarte, chegam 
a dizer: “não seria como ele, 
aquele delator”. Eles se dizem 
adversários, jamais inimigos: 
amigos nos conluios. Esse é 
o interesse por alguma causa 
pessoal em que deixam de lado 
as desavenças. 

Aí a amizade vale sempre.

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

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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Metade de mortes por doenças cardiovasculares poderia ser 

evitada, ou postergada por muitos anos, com prevenção e cuidado.

No Brasil, a situação não é 
diferente. A média anual 
chega a 350 mil, o que 

corresponde a uma vida perdi-
da a cada 40 segundos; a duas 
vezes mais que todas as mortes 
decorrentes de câncer e seis 
vezes mais que as provocadas 
por todas as infecções no país.

Apenas entre janeiro e se-
tembro, foram 240 mil mortes 
por problemas cardíacos. Para 
alertar a sociedade, a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC) 
promoveu na sexta-feira (29), 
Dia Mundial do Coração, a cam-
panha ‘Movidos pelo coração’. 
O objetivo foi o de convencer 
a população a adotar medidas 
preventivas. Atividades em 
algumas cidades e ações na 
Internet promovermo essa 
sensibilização, que pode ser 
defi nitiva na vida de muitas 
pessoas. Isso porque, segundo 
o presidente da SBC, Marcus 
Bolivar Malachias, “a metade 
dessas mortes poderia ser evi-
tada ou postergada por muitos 

Ganhos chegam a ser 18% maiores que o de pessoas com 

apenas o ensino médio regular.

Pesquisa encomendada 
pelo Senai revela que pro-
fi ssionais que fi zeram cursos 
técnicos têm, em média, um 
acréscimo na renda de 18% 
na comparação com pessoas 
com perfi s socioeconômicos 
semelhantes que concluíram 
apenas o ensino médio re-
gular. Na Região Nordeste, 
a diferença na renda é ainda 
maior, chegando a quase 22% 
para os trabalhadores com 
formação técnica.

O estudo comparou os 
rendimentos de trabalhado-
res que fi zeram cursos de 
educação profi ssional com 
aqueles sem esse tipo de 
formação. Também foram 
abordados aspectos como 
gênero, idade, cor, escolari-
dade, região de moradia, se-
tor de atividade e renda per 
capita familiar. O acréscimo 
na renda dos profi ssionais 
com curso técnico chega, em 
média, a 21,4% nas regiões 
Norte e Centro-Oeste e a 
15,1% no Sul e Sudeste.

Segundo a pesquisa, o uni-
verso dos trabalhadores que 
concluíram um curso técnico 
está dividido quase igualmen-
te entre homens e mulheres, 
com os profi ssionais do sexo 
masculino representando 

Mona Lisa nua, supostamente 

feita por Da Vinci.

O rascunho de um mulher 
nua, em um desenho feito a 
carvão entre os anos de 1485 
e 1538, está intrigando os 
cientistas franceses. Segun-
do eles, a peça pode ser um 
esboço da célebre pintura da 
“Mona Lisa”, criada por Leo-
nardo da Vinci. Batizada de 
“Monna Vanna”, a peça per-
tence desde 1862 à coleção de 
arte renascentista do Museu 
Condé, localizado no Palácio 
de Chantilly em Paris.

Ao repararem nas semelhan-
ças entre os desenhos, alguns 
cientistas fizeram testes e 
apontaram que o esboço é “pelo 
menos em parte” de autoria de 
Da Vinci. Isso porque as mãos 
e a posição do corpo entre o 
rascunho e a famosa pintura são 
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O Instituto Nacional de 
Estatística de Portugal (INE) 
divulgou na sexta-feira (29) 
novos dados sobre emprego 
no país. A taxa de desemprego 
de 8,9%, registrada em julho 
de 2017, é a mais baixa desde 
novembro de 2008, quando foi 
observado o mesmo valor. Por-
tugal tem cerca de 10,3 milhões 
de habitantes. Em julho deste 
ano, a população empregada 
foi estimada em 4,7 milhões de 
pessoas e a população desem-
pregada em 459,6 mil pessoas. 
Em relação a junho de 2017, o 
desemprego diminuiu 1,9%, o 
que representa 8,9 mil desem-
pregados a menos.

O INE divulgou dados deta-
lhados sobre o desemprego, 
levando em conta sexo e idade 
dos trabalhadores. Em relação 
ao sexo, 239 mil mulheres esta-
vam desempregadas (9,4%) em 

julho deste ano, enquanto 220 
mil homens estavam na mesma 
condição (8,4%). Do total de de-
sempregados (459 mil), os jovens 
(15 a 24 anos) representavam 
cerca de 85 mil, o que signifi ca 
uma taxa de desemprego jovem 
de 23%. Já os adultos (25 a 74 
anos), apresentaram taxa de 
desemprego de 7,8%, com 375 
mil pessoas sem emprego.

Dados divulgados no fi m do 
mês passado pelo escritório de 
estatística da União Europeia – 
Eurostat – mostraram que a taxa 
de desemprego na UE está em 
7,7% e é, também, a mais baixa 
desde 2008. O Eurostat, assim 
como o INE em Portugal, consi-
dera as pessoas com idades entre 
15 e 74 anos para os cálculos de 
desemprego. Para as análises 
dos indicadores entre os jovens, 
são consideradas as pessoas com 
idades entre 15 e 24 anos (ABr) .

A cada 40 segundos, uma 
pessoa morre vítima de

doença cardiovascular no Brasil
Em todo o mundo, cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares, a 
cada ano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)

mas. Metade dos infartos fatais, 
que deveriam atingir sobretudo 
idosos, ocorre, atualmente, em 
pessoas com menos de 60 anos.

O número de atingidos com 
menos de 40 também tem cres-
cido, segundo a SBC. Uma das 
explicações para esses fatores 
é que “o brasileiro não se trata”, 
sentencia Marcus, apontando 
que 80% dos hipertensos sabem 
que devem se cuidar, mas não 
adotam reeducação alimentar ou 
atividades físicas. Muitos também 
não tomam os remédios indica-
dos para o tratamento, inclusive 
porque esse tipo de doença não 
costuma ser sintomática. Caso 
tudo isso fosse feito, a pessoa 
hipertensa poderia ter mais 16,5 
anos de expectativa de vida.

“Nosso maior desafi o é dimi-
nuir o hiato entre a ciência, os 
conhecimentos e as tecnologias 
e a sua aplicatividade, por isso 
é importante fazer com que 
as pessoas se conscientizem, 
porque a saúde começa com o 
autocuidado”, conclui (ABr).

anos com prevenção e cuidado”.
Praticar atividades físicas; 

ter uma alimentação balance-
ada; controlar o colesterol, a 
pressão arterial e o diabetes; 
evitar fumar; consumir mode-
radamente álcool e sal e usar 
corretamente a medicação indi-
cada pelo médico, quando for o 
caso, são exemplos do que deve 

ser feito para evitar doenças 
arteriais coronárias, acidentes 
vasculares cerebrais (AVC) e 
outros problemas. Embora as 
doenças e também as formas 
de combatê-las sejam conhe-
cidas da comunidade médica e 
mesmo da população em geral, 
o Brasil tem vivenciado a ocor-
rência precoce desses proble-

Profi ssionais com cursos técnicos têm 
em média 18% de acréscimo na renda

50,4%. A maioria declarou-se 
branca (55,9%) e vive em ci-
dades (95,8%), principalmente 
em regiões metropolitanas 
(39,8%). A maioria tem entre 
25 e 44 anos (50,3%) e a maior 
fatia (75%) se situa nas faixas 
médias de renda (de um a dois 
salários mínimos, chegando a 
ganhar R$ 1.874). Essa renda 
corresponde a 44,48% entre 
aqueles que nunca frequen-
taram cursos de educação 
profi ssional, segundo o Senai.

Cursos técnicos têm carga 
horária média de 1.200 horas 
(cerca de 1 ano e 6 meses) e 
são destinados a alunos matri-

culados ou que já concluíram 
o ensino médio. Têm a fi nali-
dade de ensinar uma profi ssão 
ao estudante que, ao término, 
recebe um diploma. “Um 
aumento de renda de quase 
20% não é trivial. Trata-se de 
um diferencial relevante e 
uma prova de que vale a pena 
investir nessa modalidade 
de formação profissional”, 
avaliou o diretor-geral do 
Senai, Rafael Lucchesi, na 
nota divulgada pelo Senai. Ele 
ressalta que o curso técnico é 
“o caminho mais rápido” para a 
inserção qualifi cada do jovem 
no mundo do trabalho (ABr).

Rascunho de Mona Lisa nua pode ser 
de Da Vinci

praticamente iguais, além de 
terem quase o mesmo tamanho. 
A fi gura da mulher nua apresen-
ta alguns pequenos buracos, o 
que sugere que ela pode ter 
sido usada para verifi car seu 
formato em uma tela.

Mais de 10 especialistas 
estão examinando o desenho, 
realizando diversos métodos 
científicos para comprovar 
sua autoria. O objetivo deles é 
averiguar se o esboço foi feito 
antes ou depois que “Mona Lisa” 
foi pintada, em 1503. A própria 
pintura “original” tem sua musa 
inspiradora como uma incóg-
nita. Muitos estudos atribuem 
que ela seria Lisa Gherardini, 
mas há diversas teorias sobre 
quem teria inspirado o gênio 
italiano (ANSA).

ONU elogia 
decisão da 
Arábia Saudita

O secretário-geral da ONU, An-
tónio Guterres, saudou a decisão 
da Arábia Saudita de permitir 
que mulheres dirijam no país. Ele 
afi rmou, em sua conta numa rede 
social, que a medida representa 
um “passo importante na direção 
certa”. Segundo informações, de 
acordo com a nova lei as mulhe-
res podem legalmente obter uma 
carteira de motorista sem pedir 
permissão a um tutor homem no 
país governado pela monarquia 
saudita.

A ONU Mulheres também sau-
dou o anúncio como um marco 
para os direitos femininos no país. 
O diretor regional da agência para 
os Estados Árabes, Mohammad 
Naciri, disse à ONU News ter 
recebido a notícia com muita 
alegria. Para ele, a medida foi 
vista como um “passo simbólico 
da Arábia Saudita na direção de 
mais espaço para os direitos das 
mulheres” (Agência EFE).

Portugal registra menor taxa 
de desemprego desde 2008

Papa entra na luta 
contra ‘fake news’

O papa Francisco entrou na 
luta contra as notícias falsas 
publicadas ao redor do mundo e 
pediu que a Igreja Católica faça 
uma refl exão profunda sobre 
o tema do 52ª Dia Mundial das 
Comunicações Sociais, que será 
celebrado pela entidade em 13 
de maio de 2018. “Escolhi como 
tema para o Dia da Comunicação 
2018: ‘A verdade vos tornará li-
vres’ (Jo 8, 32). Notícias falsas e 
jornalismo de paz”, escreveu em 
sua conta de Twitter na sexta-
-feira (29).

Em nota, a Secretaria de Comuni-
cação da Santa Sé afi rma que o tema 
“fake news” foi escolhido porque 
as “informações infundadas” são 
aquelas que contribuem para gerar 
e alimentar uma forte polarização 
das opiniões. “Trata-se de uma dis-
torção muito instrumentalizada dos 
fatos, com possíveis repercussões 
no plano dos comportamentos 
individuais e coletivos”, informou 
ainda o Vaticano.

Segundo a entidade, em um 
momento em que as grandes 
empresas da web e governos ao 
redor do mundo estão agindo 
sobre o tema, é também hora da 
“Igreja oferecer uma contribui-
ção, propondo a refl exão sobre as 
causas, sobre a lógica e sobre as 
consequências da desinformação 
na mídia e ajudar a promover 
um jornalismo profi ssional, que 
busca sempre a verdade, e tam-
bém um jornalismo de paz, que 
promova a cooperação entre as 
pessoas” (ANSA).
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Um contador 
convicto

Engana-se quem 

pensa que apenas 

aqueles que perderam 

oportunidades e fazem 

parte da estatística do 

alto desemprego no país 

se encontram agoniados

A insatisfação com o tra-
balho é um problema 
que a cada dia afeta 

mais os profi ssionais. Segun-
do pesquisa da International 
Stress Management Associa-
tion, 72% das pessoas estão 
insatisfeitas com o trabalho. 
Falta de concentração, foco, 
produção reduzida e distração 
são algumas das características 
dos insatisfeitos. No entanto, é 
possível reverter esse quadro, 
promovendo mudanças e bus-
cando o verdadeiro propósito 
que o fez escolher a profi ssão.

Outra pesquisa global, do 
site Emolument, apontou que 
o contador ocupa a quinta 
posição na lista de profi ssões 
mais entediantes, a partir da 
avaliação dos próprios profi s-
sionais da área. Divulgado em 
fevereiro deste ano, o estudo 
ouviu cerca de 1.300 pessoas 
em 10 países diferentes para 
construção do ranking.

Diante desses dados, pode-
mos refl etir sobre o que leva 
67% dos contadores a terem 
uma carreira infeliz. Segundo o 
levantamento, os motivos para 
o profi ssional permanecer na 
mesma empresa são a remu-
neração e a incerteza sobre 
o futuro. Se considerarmos 
a realidade econômica que 
vivemos, as razões são até 
compreensíveis, entretanto, 
essas não devem ser as únicas 
justifi cativas.

Mas, por que não virar o 
jogo e buscar o real sentido 
do trabalho? Afi nal, o profi s-
sional deve encontrar em si 
o verdadeiro propósito para a 
carreira. É importante ter foco 
no que se dispõe a fazer, com 
determinação para alcançar 
o que deseja. Quem sabe o 
quer, vai longe e ganha pela 

persistência de se reinventar 
a cada dia.

O mercado é concorrido 
em qualquer área e na conta-
bilidade não seria diferente. 
Dados do Instituto Nacional de 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), vinculado ao 
Ministério da Educação e divul-
gado recentemente, afi rma que 
Ciências Contábeis está entre 
os cinco cursos mais procura-
dos por estudantes brasileiros. 
Por isso, ter um diferencial é 
tão importante para não ser 
mais um entre tantos.

A má notícia é que não há 
previsão de que a situação 
se torne mais fácil no futuro 
breve. Pelo contrário, as cir-
cunstâncias atuais obrigam o 
contador a ter um perfi l solu-
cionador, atento as novidades e 
com capacidade de inovação. E 
não é somente pela duradoura 
recessão que estamos viven-
do. Com as transformações 
tecnológicas, os processos de-
pendem do auxílio de sistemas 
que simplifi cam a rotina e essa 
exigência é em alcance global. 

Por isso, a atualização profi s-
sional deve ser contínua, com a 
obrigação de estudar e aperfei-
çoar as habilidades no mundo 
digital, além de acompanhar 
constantemente as mudanças 
nas leis e regulamentações.

Enfi m, o autoconhecimento 
é o principal aliado para evolu-
ção pessoal e profi ssional. Ao 
ter ciência dos próprios valo-
res, visão e metas, é possível 
alcançar os objetivos com mais 
clareza e encontrar estímulos 
no exercício da profi ssão. É 
fundamental refl etir o porquê, 
para que e como se age no dia 
a dia, principalmente em um 
momento em que a inteligência 
emocional e a resiliência são 
essenciais para lidar com os 
desafi os que se apresentam. 

Desse modo, você estará jun-
to com os 33% de profi ssionais 
satisfeitos e que diariamente 
reafi rmam o real propósito da 
carreira.

(*) - É Diretor do Painel Financeiro e 
Conselheiro do CRC-RJ.

Alexandre Andrade (*)

A - Gráfi cas e Publicações
O Espaço Cultural Porto Seguro, em parceria com a editora Lote 42, 
apresenta a 2ª edição da ‘Tinta fresca’ – experiências gráfi cas e feira de 
publicações, com entrada gratuita, nos próximos dias 14 e 15, sábado 
e domingo, das 12h às 19h. Conta com ofi cinas de diferentes técnicas 
relacionadas ao universo das publicações, como tipografi a, corte e do-
bra, carimbos, xilogravura, gravura em metal, encadernação, serigrafi a 
e estêncil; uma feira com livros, zines, pôsteres e gravuras, além de 
shows e discotecagem. A maioria delas acontece em todo o período dos 
dois dias de evento, possibilitando que os interessados se aproximem 
e experimentem técnicas de produção gráfi ca. Não é necessário pagar 
inscrição ou levar material. Outras informações: (http://espacocultural
portoseguro.com.br). 

B - Residência Farmacêutica
A Prati-Donaduzzi, maior produtora de medicamentos genéricos do 
Brasil*, em parceria com a Unioeste, câmpus Cascavel, abre processo 
seletivo para o Programa de Residência em Farmácia Industrial 2018. 
Serão ofertadas cinco vagas remuneradas para o programa, que tem 
como principal característica o treinamento em serviço realizado na 
indústria farmacêutica. Objetiva formar profi ssionais habilitados para 
a realidade industrial e que possam contribuir com projetos através do 
desenvolvimento da visão empreendedora com foco em inovação. Além 
das habilidade técnicas, os residentes também recebem capacitações 
voltadas a aspectos comportamentais, de carreira e gestão. Para saber 
mais, acesse: (http://www.unioeste.br/residencias/).

C - Maratona Digital
Considerada umas das 100 empresas mais inovadoras do mundo, a Saint-
-Gobain, referência em construção sustentável e materiais industriais, 
sai na frente mais uma vez e lança o Ultra Challenge, versão atualizada 
e inédita de um Hackathon. Com foco no desenvolvimento de soluções 
que utilizem a tecnologia IoT, todo o processo da maratona terá duração 
de três meses e será totalmente ambientada nas plataformas digitais. 
Os competidores terão o desafi o de trazer inovações que impactem 
positivamente na relação dos clientes da Saint-Gobain e suas expe-
riências com a construção civil ou industrial. Eles podem optar pelo 
desenvolvimento de novas soluções ou de ferramentas que integrem 
inteligência ao MC 350. Mais informações: (https://www.saint-gobain.
com.br/ultra-challenge-saint-gobain).

D - Mulheres do Agronegócio
Mais de 800 interessadas já confi rmaram as inscrições para o 2º Congresso 
Nacional das Mulheres do Agronegócio, que acontece nos próximos dias 
17 e 18, no Transamerica Expo Center. O evento recebe a participação 
de palestrantes internacionais dos Estados Unidos e do Mercosul. Outra 
novidade é a apresentação, em primeira-mão, do resultado da pesquisa 
inédita ‘Todas as Mulheres do Agronegócio’, realizada pela Associação 
Brasileira do Agronegócio, e o Instituto de Pesquisa de Victor Trujilo. 
O evento trará 15 workshops práticos. Além das plenárias, haverá uma 
área para exposição e negócios, com a presença de mais de 20 players 
do setor. Mais informações através do site ofi cial do evento (www.mu-
lheresdoagro.com.br).  

E - Mobilidade Elétrica 
Visando a disseminação do tema Mobilidade Elétrica, o Projeto de Sistemas 
de Propulsão Efi ciente, o MDIC e a Deutsche Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit GmbH promovem o Fórum Brasil-Alemanha 
de Mobilidade Elétrica, com o apoio da Câmara Brasil-Alemanha de 
São Paulo. Acontece nos próximos dias 19 e 20, no Espaço Villa Blue 
Tree (R. Castro Verde, 266/247).  O evento conta com diversos painéis, 
que discutirão temas como a implementação de mobilidade elétrica, o 
cenário internacional de transporte urbano e de carga, entre outros. Mais 
informações: (http://bit.ly/2wY2oiq). Vagas gratuitas, porém limitadas. 

F - Futuro da Advocacia
O 2º Aurum Summit, que acontece no dia 23 de novembro, na Estação São 
Paulo (Rua Ferreira de Araújo, 625 - Pinheiros), apresentará palestras 
para conectar os profi ssionais do Direito à próxima forma de advogar. A 
proposta é reunir, em um único dia, profi ssionais de renome no mundo 
do Direito para debater sobre inovação, tecnologia e a necessidade 
dos advogados buscarem constante atualização profi ssional. Além de 
trocarem experiências sobre novas e melhores práticas aplicáveis no 
dia a dia dos escritórios de pequeno e médio porte, os palestrantes e 
convidados terão oportunidade de interagirem entre si. A programação 
prevê momentos para networking e bate-papo. Saiba mais em (https://
www.sympla.com.br/aurum-summit-2017__148445). 

G - Setor Calçadista
O Grupo Couromoda anuncia seu novo evento de negócios para o setor 
calçadista: a Couromoda Connections & Collections, que acontece de 

9 a 11 de novembro, no Expo Center Norte. Será realizada uma intensa 
programação de palestras focadas em inovação, tecnologia e o futuro do 
mercado da moda na era digital. O evento contempla três ações simul-
tâneas: o ciclo de palestras do Congresso Couromoda Digital, que tem, 
dentre os palestrantes, Gil Giardelli, parceiro do MediaX da Stanford 
University, e Anderson Silva e Marcos Mota, da Google; o European Shoe 
Case, uma apresentação do que faz sucesso na moda europeia, em parce-
ria com a Arsutoria e a Fotoshoe, duas importantes mídias mundiais do 
setor de calçados; e o Pré-Coleções Couromoda 2018, área de exposição 
com preview do inverno. Mais informações (www.couromoda.com.br).

H - Cultura Organizacional
A Crescimentum, empresa focada na evolução da liderança, e a Opening,  
agência de comunicação e branding, realizam entre os próximos dias 24 
e 25, no Hotel Bourbon Convention Ibirapuera, o CL Sumitt 2017. Em 
sua primeira edição, o evento, que terá como tema a ‘Cultura Organi-
zacional’, contará com a presença de Richard Barrett, uma das maiores 
autoridades mundiais no assunto, e a participação de conceituados líderes 
empresariais brasileiros. Criador do internacionalmente conhecido mé-
todo Cultural Transformations Tools, utilizado em mais de 94 países por 
mais de 6.000 organizações, Barrett é fundador e presidente da Barrett 
Values Centre, ex-gestor do Banco Mundial e membro da World Business 
Academy. Programação e inscrições: (clsummit.com.br/).

I - Incidentes Digitais
O pesadelo dos gestores e seus principais assessores de empresas de 
qualquer porte é ter o seu sistema de informações comerciais e a rede 
de internet afetadas. Para isso, recorrem a inúmeras empresas especia-
lizadas para minimizar os riscos virtuais. Mas, este sistema de guarda 
costas digital não consegue barrar tudo. Afi nal de contas, o imponderável 
está no fator humano, que necessita de educação digital com a máxima 
urgência. Para ajudar as empresas a lidar com a situação, a Cenofi sco 
convidou a advogada Ana Paula Siqueira Lazzareschi de Mesquita para 
aplicar o curso ‘Segurança da Informação e Compliance Digital’, entre os 
próximos dias 9 e 11, das 18:45 às 21:30, na Av. Paulista, 1.337 - 23º/24º 
andares. Mais informações e inscrições:
(http://cursos.cenofi sco.com.br/Area/Cursos/Detalhes.aspx?id=114607).

J - Alternativa ao Profi ssional
A tecnologia tem sido uma parceira para quem busca novos clientes. 
Para os profi ssionais que trabalham com encanamento, o cenário não é 
muito diferente. Segundo o aplicativo de serviços GetNinjas, no último 
ano, o número de encanadores cadastrados cresceu 68%. Hoje, são mais 
de 40 mil profi ssionais da área que usam a plataforma para encontrar 
clientes, sendo que no 1º semestre do ano foram contabilizados 10 mil 
pedidos. Destes, cerca de 21,10% são para encanamento e 12,23% são 
para pias e tanques. Mais de 5% dos atendimentos são feitos em aparta-
mentos, o restante é realizado em casas e áreas comerciais. Saiba mais 
em (www.getninjas.com.br).

A - Gráfi cas e Publicações
O Espaço Cultural Porto Seguro, em parceria com a editora Lote 42, 

D - Mulheres do Agronegócio
Mais de 800 interessadas já confi rmaram as inscrições para o 2º Congresso

Défi cit primário fi cou em R$ 9,529 bilhões.

O setor público consolidado, 
formado por União, os estados 
e os municípios, registrou 
défi cit nas contas públicas em 
agosto, de acordo com dados 
do Banco Central (BC). O 
défi cit primário, receitas me-
nos despesas, sem considerar 
os gastos com juros, fi cou 
em R$ 9,529 bilhões, abaixo 
do resultado negativo de R$ 
22,267 bilhões em igual mês de 
2016. Nos oito meses do ano, 
o défi cit fi cou em R$ 60,850 
bilhões, contra R$ 58,859 
bilhões de janeiro a agosto de 
2016. Esse foi o maior resul-
tado para o período na série 
histórica do BC, iniciada em 
dezembro de 2001.

Em 12 meses encerrados em 
agosto, o défi cit primário fi cou 
em R$ 157,782 bilhões, o que 
corresponde a 2,44% do PIB. 
Em agosto, o Governo Central 
(Previdência, Banco Central e 
Tesouro Nacional) apresentou 

Receita atualiza 
CPF de pessoas 
falecidas

A Receita Federal passará a 
consultar diariamente a base de 
óbitos da Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas 
Naturais do Brasil para atualizar 
o Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) falecidas. O Diário Ofi cial 
da União de sexta-feira (29) 
publicou a instrução normativa 
que dispõe sobre o CPF. De 
acordo com a Receita, os CPFs 
que estiverem com ano de óbito 
informado na base de dados e 
em situação cadastral regular, 
pendente de regularização e 
suspensa passarão à situação 
cadastral “Titular Falecido”.

“A nova sistemática aumenta 
a transparência para a socieda-
de em geral sobre a real situação 
do contribuinte, bem como 
amplia a segurança jurídica, 
uma vez que haverá tratamento 
padrão para os casos de CPFs 
de falecidos. Além disso, a 
implementação inibe a fraude 
com CPF de pessoas falecidas”, 
diz a Receita (ABr).

Para valores entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil, é necessário

o Cartão Cidadão e a senha.

As retiradas começam no 
próximo dia 19  para os 
cotistas com mais de 70 

anos. A partir de 17 de novem-
bro, serão disponibilizados os 
recursos para os aposentados. 
Em dezembro, a partir do dia 
14, o saque será liberado para 
mulheres a partir de 62 anos e 
os homens de 65 anos, ou mais. 

Só tem direito aos recursos o 
trabalhador do setor público ou 
privado que tenha contribuído 
para o PIS ou Pasep até 4 de ou-
tubro de 1988 e que não tenha 
feito o resgate total do saldo do 
fundo. Quem começou a contri-
buir depois dessa data não tem 
direito ao saque. Os cotistas que 
são clientes do Banco do Brasil, 
vão receber o valor antecipado 
em suas contas. Quem não for 
correntista do BB e tiver até 
R$ 2,5 mil poderá fazer uma 
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Saiba quem tem direito a saque 
antecipado do PIS/Pasep

O comércio eletrônico brasileiro deve movi-
mentar R$ 2,1 bilhões no Dia das Crianças. É o 
que projeta a Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm). De acordo com a entida-
de, esse montante representa um crescimento 
de 5% em relação ao mesmo período de 2016. 
No total, a expectativa é que as lojas virtuais 
brasileiras recebam oito milhões de pedidos, 
com tíquete médio de R$ 269. 

As categorias mais buscadas devem ser “Brin-
quedos”, “Eletrônicos”, “Moda e Acessórios”, 

“Informática” e “Esporte e Lazer”. A estimativa 
leva em conta as compras realizadas entre os 
dias 25 de setembro e 11 de outubro. “O e-
-commerce brasileiro registra um ritmo muito 
bom de crescimento, o que deve se refl etir 
nesta data. Os lojistas prepararam promoções 
e condições especiais a fi m de serem mais 
atrativos para seus consumidores neste mo-
mento econômico”, comenta Mauricio Salvador, 
presidente da ABComm.

O crescimento de 5% nas vendas nesse pe-

ríodo é menor do que a média do ano, de 12%. 
Segundo Salvador, o motivo é que o tíquete 
médio dessa data é mais baixo, uma vez que 
categorias de valor mais elevado, como Eletro-
domésticos, Móveis e Acessórios Automotivos, 
não tem representatividade nesse período. Além 
disso, a crescente participação dos marketpla-
ces e dos smartphones nas vendas online, tem 
contribuído para redução do tíquete médio. 
Por outro lado, a frequência de compra tem 
aumentado (ABComm).

O governo anunciou o calendário de saque de recursos das contas do PIS/Pasep, que foi antecipado 
para benefi ciar os cotistas idosos

bilhões. No caso da Caixa, 
os correntistas também vão 
receber o dinheiro automa-
ticamente dois dias antes do 
início dos pagamentos. Os não 
correntistas que receberem 
até R$ 1,5 mil vão poder sacar 
apenas com Senha Cidadão, nos 
terminais de autoatendimento. 
Para valores entre R$ 1,5 mil e 
R$ 3 mil, é necessário o Cartão 
Cidadão e a senha. Acima de 
R$ 3 mil é preciso ir até uma 
agência do banco. 

Quem não tem senha ou 
Cartão Cidadão poderá ir a uma 
agência da Caixa para realizar 
o saque. A Caixa é responsá-
vel pelo pagamento do PIS, 
que abrange os servidores da 
iniciativa privada e vai pagar a 
cerca de 6,4 milhões de cotistas, 
totalizando R$ 11,2 bilhões em 
recursos (ABr).

transferência para outro banco 
usando a internet e terminais 
de autoatendimento.

O BB é responsável pelo 

pagamento do Pasep, que é 
relativo aos servidores públicos 
O fundo contabiliza 4,6 milhões 
de cotas que totalizam R$ 7,1 

Contas públicas fi cam negativas 
em R$ 9,5 bilhões em agosto

déficit primário de R$ 9,916 
bilhões. Esse resultado negativo 
veio da Previdência (défi cit de 
R$ 16,888 bilhões), enquanto o 
Tesouro registrou superávit de R$ 
7,058 bilhões e o Banco Central, 
défi cit de R$ 86 milhões. Os gastos 
com juros nominais fi caram em R$ 
36,012 bilhões, contra R$ 40,676 
bilhões em igual mês de 2016. 

A estimativa para a dívida 

líquida passou de 52,7% do 
PIB, projeção divulgada em 
junho, para 53,6% do PIB, 
considerada a expectativa da 
cotação do dólar a R$ 3,16. A 
projeção para a dívida bruta 
caiu de 77,5% para 76,2% do 
PIB. Nessa estimativa, o BC 
considerou toda a devolução do 
BNDES ao Tesouro, neste ano, 
no total de R$ 50 bilhões (ABr).

Comércio eletrônico espera faturar R$ 2,1 bi no Dia das Crianças



O Estado laico 
ameaçado

“A tolerância religiosa 

exige o Estado laico” 

(John Locke)

A decisão do STF de 
permitir que escolas 
públicas abram espaço 

para o ensino confessional, ou 
seja, para aulas de religião de 
um único credo, representa 
um grande retrocesso político. 
Trata-se de um acinte ao con-
ceito de laicidade republicana, 
pelo qual o Estado deve se 
manter neutro e independente 
de quaisquer igrejas de modo 
a garantir plenamente a liber-
dade religiosa dos cidadãos.

Esse confl ito não é novo no 
Brasil. Depois de viver como 
Estado confessional durante 
todo o Império, o advento 
da República e o predomínio 
dos positivistas separou for-
malmente Estado e Igreja na 
Constituição de 1891. Mas a 
Constituição de 1934, apesar 
de manter o Estado laico, deu 
maior abertura à colaboração 
com a Igreja Católica. 

Esse processo se reproduziu 
nas demais Constituições do 
Brasil, com refl exos diretos na 
questão da Educação. Veja-se, 
por exemplo, a longa tramita-
ção da primeira Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação, 
um debate que se estendeu de 
1948 a 1961. A mesma questão 
foi colocada nas discussões que 
deram origem à Carta de 1988. 

Como notaram vários juris-
tas, nossa Constituição Cidadã 
proíbe que o Estado estabeleça 
relações de dependência ou 
aliança com cultos religiosos 
ou igrejas – a não ser que esse 
tipo de colaboração seja “de in-
teresse público”. Essa brecha 
propiciou o reaparecimento do 
tema no debate sobre a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) 9.394/1996 e 
a situação que levou o julga-
mento no Supremo. 

Em todos os casos, os defen-
sores da laicidade insistiram na 
necessidade de se preservar 
a imensa diversidade cultural 
brasileira, na qual a pluralidade 
religiosa é um dos aspectos. 
Em vez de ampliar o leque para 
compreender as contribuições 
das religiões professadas no 

país, a introdução de aulas de 
uma confi ssão específi ca amea-
ça essa pluralidade cultural ao 
naturalizar uma determinada 
opção como a única possível. O 
fato de esta opção poder variar 
– hoje o catolicismo; amanhã 
o neopentecostalismo – não 
elimina o problema.

Mais grave, o ensino religioso 
em escolas públicas pode faci-
litar a violação aos direitos e 
das liberdades fundamentais, 
bem como ser um obstáculo à 
implementação de diretrizes 
educacionais obrigatórias, 
como o ensino da cultura afro-
-brasileira e a discussão sobre 
diversidade sexual e de gênero.

Os defensores do ensino 
religioso específi co esgrimem 
argumentos curiosos. 

Entre eles, o de uma suposta 
intolerância do Estado laico 
contra as confi ssões religiosas 
em geral. 

Mas é justamente do contrá-
rio que se trata: numa época 
marcada pelo fundamentalis-
mo religioso, o Estado deve 
garantir o respeito a todas as 
crenças justamente para de-
fender a liberdade de crença. 
E a laicidade do Estado não 
signifi ca que este seja ateu, 
apenas que não se identifi ca 
nem incentiva nenhum dos 
credos praticados no país.  

E, como bem lembrou Frei 
Beto, um Estado ateu, em 
última instância, não deixa de 
ser um Estado confessional, 
na medida em que busca se 
legitimidade em um determi-
nado credo. Ao contrário do 
que professam os inimigos da 
laicidade, o ensino religioso 
não propicia, necessariamen-
te, imunidade contra a intole-
rância. Sobram exemplos, no 
passado e no presente e em 
várias confi ssões, do uso da 
religião como justifi cativa de 
guerras, massacres e até de 
“limpeza ética”. 

Portanto, a única maneira de 
garantir valores democráticos, 
como tolerância e diversidade 
é separar o interesse público, 
representado pelo Estado, dos 
interesses particulares das 
várias confi ssões religiosas. 

(*) - É diretor do Cursinho da Poli e 
presidente da Fundação PoliSaber.

Gilberto Giusepone (*)
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Maia espera 
fi nalizar votação 
de reforma 
política até 
terça-feira 

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou na sexta-
-feira (29), no Rio de Janeiro, 
que espera que o Plenário da 
Casa consiga concluir a vota-
ção da reforma política até a 
próxima terça-feira (3). Ele 
defendeu um texto que estabe-
leça a adoção de um teto para 
campanhas, a limitação para o 
autofi nanciamento eleitoral e 
a criação de um fundo público 
para fi nanciar a eleição com 
um valor mínimo aceitável pela 
sociedade.

Para que as regras possam 
valer para as próximas eleições, 
a Câmara e o Senado precisam 
votar as propostas até o próxi-
mo dia 7. O presidente reco-
nheceu que a reforma política 
foi menor do que o desejado, 
mas destacou que a Câmara 
avançou no tema ao aprovar o 
fi m das coligações e defi nir uma 
cláusula de desempenho. “A 
gente já votou a mais importan-
te que é o fi m das coligações e 
a cláusula de desempenho, mas 
é uma minirreforma. Todas as 
reformas têm sido pequenas, 
já que o Parlamento olha a sua 
posição na próxima eleição 
e acaba tendo muita divisão 
nesses temas”, disse Maia. 

No encontro que reuniu 
reitores das universidades e 
institutos federais no estado 
do Rio de Janeiro, Rodrigo Maia 
voltou a defender a reforma da 
Previdência para que o gover-
no mantenha o investimento 
em áreas importantes como 
ciência, tecnologia, pesquisa 
e educação. Ele acredita que 
a proposta possa ser votada a 
partir do fi nal de outubro, após 
a votação da segunda denúncia 
contra o presidente Temer.

Em relação à crise por que 
passam as universidades do 
Rio de Janeiro (federais e es-
taduais), Maia disse que uma 
solução a curto prazo será 
adotada, mas reforçou que so-
mente a reforma da Previdência 
vai garantir e viabilizar mais 
investimentos na área. “Se não 
fi zermos a reforma do estado 
brasileiro, uma mínima agora, 
e uma reforma mais profunda 
com o próximo presidente da 
República, nós estaremos in-
viabilizando investimentos em 
áreas fundamentais no Brasil”, 
concluiu (Ag.Câmara).

A Comissão Especial que 
analisa a regulamentação das 
moedas virtuais  discutiu em 
audiência pública nesta quarta-
-feira (27) os programas de 
milhagem de companhias aé-
reas. Os especialistas ouvidos 
defenderam regras específi cas 
para dar segurança a essas 
transações. A proposta em aná-
lise na comissão, do deputado 
Áureo (SD-RJ), prevê a regu-
lamentação de moedas virtuais 
e programas de milhagem pelo 
Banco Central e fi scalização 
pelo Coaf.

O presidente da Comissão, 
deputado Alexandre Valle (PR-
-RJ), destacou investigação do 
MP que desarticulou um esque-
ma de pirâmide fi nanceira que 
utilizava uma suposta moeda 
digital. “No momento em que 
você tem essa pirâmide acon-
tecendo hoje e também grupos 
sérios, o próprio consumidor 
fi ca confuso”, alertou. Já com 
relação às milhas, o deputado 
considera que falta fi scalização. 
“Antigamente você tinha cem 
mil pontos e achava que tinha 
ponto à beça, mas hoje você 
não vai a lugar nenhum. É ao 
bel prazer e ninguém regula”, 
criticou.

Representante do Instituto 
de Defesa do Consumidor 
(Idec), Igor Britto também 
chamou a atenção para os pro-
gramas de Fidelidade que até 
hoje não foram normatizados. 
Ele lembra que uma pesquisa de 
2012 apontou que naquele ano 
empresas deviam aos consumi-
dores R$ 12 bilhões em milhas 
aéreas. Igor destaca que mesmo 
que o consumidor saiba o valor 
dos pontos que ele adquiriu 

Alexandre Valle: programas de 

milhas fi cam ao bel prazer

das empresas.

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou 
uma proposta que atualiza a 
regulamentação do exercício 
da profi ssão de secretariado, 
incluindo nela o tecnólogo 
em secretariado – profi ssional 
diplomado em curso de tecnolo-
gia em secretariado. A atual lei 
regulamentadora da profi ssão 
hoje prevê duas modalidades 
de exercício da profi ssão: por 
secretário executivo – pro-
fi ssional diplomado em curso 
superior de secretariado; e 
por técnico em secretariado 
– profi ssional portador de cer-
tifi cado de conclusão de curso 
técnico em secretariado ou de 
certifi cado de conclusão do 
ensino médio.

A proposta também amplia 
as competências do secretário 
executivo, incluindo, por exem-
plo, a gestão de informações 
para tomadas de decisões; 
planejamento, organização, 
implantação e monitoramento 

Tadeu Alencar: parecer 

favorável à versão do texto 

aprovada pela Comissão de 

Trabalho.

O Plenário do Senado rece-
beu a Medida Provisória (MP) 
782/2017, que reestrutura a 
organização administrativa 
do Poder Executivo federal. 
A MP precisa ser votada até o 
próximo dia 11, quando perde 
a vigência. Entre as mudanças 
promovidas pela MP está a 
garantia de status de ministério 
para a Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República. Outra 
alteração é a vinculação da Se-
cretaria de Aquicultura e Pesca 
à Presidência da República. 
Antes, a Secretaria era ligada 
ao Ministério da Agricultura.

Em Plenário, a Câmara 
aprovou emenda estabelecen-
do que a competência para 
demarcar terras quilombolas 
é da Casa Civil da Presidência 
da República, e não do Minis-
tério dos Direitos Humanos, 
como havia sido aprovado 
na comissão mista. Outra 
emenda aprovada na Câmara 
determina ao Ministério dos 
Direitos Humanos que adote 
como diretrizes para o exer-
cício de suas competências 
os princípios estabelecidos na 
Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de 
São José da Costa Rica), de 22 
de novembro de 1969. A con-
venção estipula que o “direito 
à vida” deve ser protegido 
pela lei “e, em geral, desde o 
momento da concepção”.

A MP deu à Secretaria-Geral da Presidência da República o 

status de ministério. Isto garante a Moreira Franco

foro por prerrogativa de função.
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A decisão também deter-
mina o recolhimento 
noturno do senador em 

sua casa. Na última quinta-feira 
(28), foi aprovado requerimento 
de urgência para a análise da 
questão. Vários senadores pon-
deraram que a situação é grave e 
deve ser tratada com prudência, 
para evitar confl ito institucional 
entre os Poderes. Alguns senado-
res defenderam o entendimento 
de que o afastamento não tem 
respaldo na Constituição.

O Plenário também terá de 
votar a MP que reestrutura a 
organização administrativa do 
Executivo até o próximo dia 11, 
quando perde a vigência. Entre 
as mudanças promovidas pela 
MP, está a garantia de status 
de ministério para a Secreta-
ria-Geral da Presidência da 
República. Outra alteração é 
a vinculação da Secretaria de 
Aquicultura e Pesca à Presi-
dência da República. Antes, a 
secretaria era ligada ao Minis-
tério da Agricultura. 

Reforma política

Os senadores também vão 
analisar a proposta que veda 
coligações partidárias nas 
eleições proporcionais e esta-
belece normas sobre acesso dos 
partidos políticos aos recursos 
do fundo partidário e ao tempo 

Os senadores também vão analisar a proposta que veda coligações partidárias nas eleições 

proporcionais.
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Senado tem decisão do STF sobre 
Aécio e projetos da reforma política
O primeiro item da pauta do Plenário da próxima semana é o ofício que comunica ao Senado a decisão 
da primeira turma do STF que afasta o senador Aécio Neves do exercício do mandato

de propaganda. As matérias 
sobre reforma política preci-
sam ser votadas com urgência 
para valerem já nas eleições de 
2018. A legislação exige que as 
alterações nas regras eleitorais 
sejam efetuadas pelo menos um 
ano antes do pleito.

A pauta ainda traz o reque-
rimento de urgência para o 
projeto que altera a represen-
tação por estado na Câmara a 
partir da próxima legislatura 
(2019-2023). O requerimento 
foi apresentado pelo senador 
Flexa Ribeiro (PSDB-PA). A 
proposta leva em consideração 

a atualização da população 
brasileira pelo IBGE, feita em 
2015. O projeto mantém o nú-
mero de deputados nos atuais 
513, mas muda a distribuição 
quantitativa das bancadas. 

O Pará é o estado que mais 
aumenta sua representação, 
passando de 17 para 21 parla-
mentares. Outros estados que 
vão ter maior número de repre-
sentantes serão Minas Gerais 
(de 53 para 55) e Amazonas (de 
8 para 10). Entre as unidades 
que diminuem o número de 
representantes estão o Rio de 
Janeiro (caindo de 46 para 43), 

o Rio Grande do Sul (de 31 para 
29), a Paraíba (de 12 para 10) 
e o Piauí (de 10 para 8). 

Outra matéria em pauta é a 
que trata das execuções penais. 
O projeto é uma tentativa de 
solucionar a crise do sistema 
carcerário brasileiro. Entre 
outros objetivos, visa reduzir 
a superlotação dos presídios, 
melhorar a ressocialização 
dos presos, combater o poder 
do crime organizado dentro 
das penitenciárias e prevenir 
as rebeliões que provocaram 
centenas de mortes nos últimos 
anos (Ag.Senado).

MP 782 modifi ca a organização 
administrativa do Executivo

A MP deu à Secretaria-Geral 
da Presidência da República o 
status de ministério. Isto garan-
te a Moreira Franco, ministro-
-chefe da Secretaria, foro por 
prerrogativa de função. Moreira 
Franco é investigado na opera-
ção Lava Jato, o que tem gerado 
críticas à medida provisória por 
integrantes dos partidos da 
Oposição. A MP 782 autoriza a 
extinção de cargos e cria outros. 
É reduzido o número de órgãos 
vinculados à Presidência da 
República, que passam a ser 
cinco: Casa Civil; Secretaria 
de Governo; Secretaria-Geral; 
Gabinete Pessoal do Presidente 
da República; e Gabinete de 
Segurança Institucional.

A MP também dá status de 
ministro a outras autoridades 
além do chefe da Casa Civil: 
aos chefes da Secretaria de 
Governo, do Gabinete de 
Segurança Institucional e 
da Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República; e ao 
advogado-geral da União, 
além do presidente do Banco 
Central. São criados pela MP 
nove órgãos de assessoramen-
to imediato ligados ao presi-
dente da República. Entre 
eles, o Conselho de Governo, 
o Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, o 
Conselho Nacional de Política 
Energética e a Advocacia-
-Geral da União (Ag.Senado).

Em defesa da 
regulamentação dos 

programas de milhagem

por meio desses programas, 
as regras são alteradas com 
frequência.

“As pessoas são, como diz o 
programa, fi éis. Elas entregam 
a sua lealdade àquela bandeira 
de cartão de crédito, àquele 
posto de gasolina, àquela com-
panhia aérea e elas se frustram 
quando descobrem que aquele 
investimento que ela fez, de 
nada valeu”, declarou. Para 
ele, o valor dos pontos oscila 
de acordo com a conveniência 
das empresas. 

As primeiras audiências 
públicas da comissão tiveram 
como foco inicial as moedas 
digitais, como os bitcoins, 
mas nos próximos encontros, 
os deputados pretendem dar 
continuidade ao debate sobre 
a regulamentação dos progra-
mas de milhagem aérea, tema 
objeto de outros projetos de 
lei em análise na Câmara, além 
do discutido na comissão (Ag.
Câmara).

Câmara atualiza regulamentação 
da profi ssão de secretariado

Já o tecnólogo em secre-
tariado terá competência de 
planejar, organizar, implantar 
e monitorar as rotinas adminis-
trativas da secretaria; assistir 
e assessorar diretamente a 
chefi as, executivos e equipes; 
entre outras. O texto aprovado 
foi o substitutivo da Comis-
são de Trabalho, ao projeto 
do deputado Marcos Montes 
(PSD-MG), que autoriza a 
criação do Conselho Federal de 
Secretário Executivo e Técnico 
de Secretariado e os conselhos 
regionais  – autarquias vincula-
das ao Ministério do Trabalho.

O parecer do relator na CCJ, 
deputado Tadeu Alencar (PSB-
-PE), foi favorável à proposta, 
na forma do substitutivo da 
Comissão de Trabalho, que, 
segundo ele, saneou “injuridi-
cidade do projeto”. Ele apre-
sentou subemenda substitutiva 
com correções de redação. A 
proposta segue diretamente 
para o Senado (Ag.Câmara).

de atividades administrativas; e 
estabelecimento e implantação 
de estratégias de comunicação 
e gestão de relacionamentos. 
As competências do técnico em 
secretariado também serão am-
pliadas, para incluir atividades 
como classifi cação, registro e 
armazenamento de informa-
ções e documentos, além de 
interpretação e sintetização de 
textos e documentos. 

COMUNICADO DE EXTRAVIO
Sofima S/A Inds. Metalurgica - SP, CNPJ 51.936.094/
0002-27. Sofima S/A Inds. de Plásticos - MG, CNPJ
51.936.094/0003-08, ambas já encerradas - 2003/
2005. Comunica que devido a vários transportes entre
filiais - SP/MG, MG/SP, foram extraviados os arquivos
de Folha de Pagamento, Holerites, Raiz, Caged e ou-
tros, referente aos períodos anteriores a 2007.



Nas discussões a 

respeito das mudanças 

nas leis trabalhistas 

que ampliaram 

substancialmente 

a possibilidade de 

terceirizar trabalho 

de vez em quando é 

levantado o aspecto de 

acidentes de trabalho

Segundo o DIEESE (De-
partamento Industrial 
de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos) 80% dos 
acidentes de trabalho aconte-
cem com terceirizados. 

Acontece que como já foi 
colocado por vários autores 
e é de conhecimento dos 
profi ssionais que lidam com o 
assunto, a grande maioria das 
atividades terceirizadas são 
as de maiores riscos. Mas sem 
dúvida o índice de acidentes do 
trabalho no nosso país é alto. 
E penso que a solução não é 
reduzir a terceirização.

Acidentes do trabalho como 
todos os acidentes não são fun-
damentalmente um problema 
trabalhista, mas um problema 

securitário. O que deveria mu-
dar é o seguro de acidentes do 
trabalho. Durante o regime mi-
litar no Governo Costa e Silva 
este seguro foi monopolizado 
no INSS. Com prêmios fi xos por 
tipo de atividades de empresa.

Deveríamos voltar a um 
regime de livre concorrência 
entre companhias de seguro. 
Estas avaliariam como no 
passado o grau de risco que 
cada empresa representa e o 
mercado regularia os prêmios 
a cobrar das empresas e o 
trabalhador acidentado seria 
pago pela seguradora. Haveria 
para todos maior interesse em 
prevenir acidentes.

Queiramos ao não o interesse 
é ainda a mola propulsora da 
ação, mais do que o desejo 
de evitar acidentes. Adotar 
um sistema de seguros de 
trabalho no qual o risco é as-
sumido pelas seguradoras em 
condições economicamente 
viáveis fará com que o foco seja 
prevenir acidentes e o resulto 
que menos brasileiros sofram 
acidentes.

(*) - Gelre Trabalho Temporário Ltda.

Terceirização e 
Acidentes do Trabalho

Jan Wiegerinck (*)

Página 5São Paulo, sábado a segunda-feira, 30/09 a 02/10 de 2017

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas do BANCO BMG S.A. (“Sociedade”), a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 09 de outubro de 2017, às 10 (dez) horas, na Sede Social na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 
3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fi m de deliberarem sobre as 
seguintes matérias: 01. Reforma parcial do Estatuto Social da Sociedade, para: a) alteração dos artigos 18, 19, 20, 22, 
23 e demais que se fi zerem necessários, referente a denominação de cargo estatutário; b) alteração do artigo 26, para 
aumentar o número de membros do Comitê de Remuneração. 02. Consolidação do Estatuto Social em decorrência das 
alterações acima mencionadas; 03. Outros assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 28 de setembro de 2017. 
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SÓCIO QUE TRABALHA DIARIAMENTE
Sócio administrador de uma sociedade empresária limitada, que 
“trabalha” diariamente, deixar de efetuar retiradas de pró-labore e 
somente receber distribuição de lucros mensalmente e/ou anual? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE EXECUTAR ALGUMA TAREFA POR APENAS 
ALGUNS DIAS, NUM SETOR PERICULOSO, TEM DIREITO AO PAGA-
MENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PROPORCIONAL?

O pagamento da periculosidade em razão da exposição à agentes e 
mediante laudo dá ao empregado o direito a percepção do respectivo 
adicional de periculosidade. Contudo, informamos que seu pagamento 
se dá de forma integral, vez que a legislação não permite o pagamento 
proporcional. Súmula 364 do TST.

FALTOU NO VENCIMENTO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionário vem faltando desde o dia do vencimento do contrato 
de experiência, como proceder para encerrar o contrato? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALECIMENTO APÓS EXPEDIENTE
Funcionário faleceu por acidente de trânsito após sair da empresa. 
No acerto rescisório, como efetuar a Comunicação do Trabalhador 
na Conectividade ICP. Como proceder com o GRRF, o FGTS e família? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAIS AS ATIVIDADES QUE GERAM A OBRIGAÇÃO DO TOMADOR 
DE SERVIÇO PJ DE INFORMAR NA GFIP E RECOLHER 20% DE INSS?

Nos termos do art. 72, inciso I e art. 65 da IN RFB 971/2009, o 20% relativo 
a contra patronal previdenciária deverá ser recolhido na contratação de 
autônomo ou contribuinte individual, que presta serviço por conta própria 
em caráter eventual e nas condições que estipular ao tomador do serviço.

• • •
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Sabrina Craide/Agência Brasil

A exemplo dos últimos anos, 
a redação deste ano deve 
continuar tratando de 

temas sociais. “A gente especula 
que a prova continue tratando de 
algum tema de grande abrangên-
cia e polêmica social, como tem 
sido nos últimos anos”, avalia o 
professor de sociologia e fi losofi a 
de uma escola particular do Rio 
de Janeiro, Leandro Vieira, que 
também dá aula de atualidades 
para alunos que se preparam 
para a prova.

Entre as apostas do professor 
estão a questão ambiental e a 
mobilidade urbana, com foco no 
transporte público nas grandes 
cidades. “Esse tem sido um 
grande tema, desde os grandes 
eventos como a Copa e as Olim-
píadas, e costuma ser cobrado 
na redação do Enem”, diz. Ele 
também lembra do assunto 
liberdade de expressão. “Nos 
últimos anos tem havido um 
grande debate sobre o que pode 
ou não ser dito, os limites para a 
liberdade de expressão”, diz. A 
professora do laboratório de re-
dação de um colégio particular 
de São Paulo, Maria Aparecida 
Custódio, elaborou uma lista 
com cerca de 30 temas possíveis 
para a prova deste ano. 

Entre os destaques estão 
os caminhos para combater a 
homofobia no Brasil, a gravidez 
na adolescência, os hábitos 
alimentares relacionados à 
obesidade infantil, o bullying e 
a violência nas escolas. Entre os 
temas ambientais, a professora 
destaca como possíveis assun-
tos a serem abordados na prova 
as crises hídrica e energética, 
o marco da biodiversidade, a 
produção de lixo e o consumo 

Confi ra quais são os temas 
que podem ser abordados na 

redação do Enem
Para quem vai fazer o Enem, a preparação para a redação é fundamental. Isso porque essa prova vale 1000 
pontos, enquanto nas outras áreas de conhecimento, o valor varia por conta da Teoria de Resposta ao Ítem 
(TRI), método que dá pesos diferentes para as questões de acordo com o número de erros e acertos

seja, analisar qual seria a tese 
apresentada diante do tema e 
quais seriam os argumentos. O 
texto da redação do Enem deve 
ser dissertativo e o candidato 
deve apresentar uma proposta 
de solução para o problema pro-
posto, a chamada intervenção. 
Também deve ser apresentada 
uma referência textual sobre o 
tema. “Não precisa ser fi lósofo 
ou fato histórico, pode ser 
uma música, uma leitura, um 
documentário. Pensar em refe-
rências que poderiam valorizar 
a argumentação”, diz Carolina.

Os professores também des-
tacam a importância de o aluno 
estar atualizado com os noticiá-
rios. “Isso demonstra que ele é 
um candidato inserido no mun-
do, fortalece e dá credibilidade 
para a argumentação”, explica 
Carolina. Já o professor Vieira 
alerta que é preciso ter cuidado 
com a fonte das informações, 
especialmente na internet, 
onde há muitas notícias falsas. 
Maria Aparecida Custódio diz 
que, nessa reta fi nal não adian-
ta tentar recuperar o tempo 
perdido, fazendo uma redação 
por dia, pois isso vai fazer com 
que a qualidade dos textos não 
seja boa. O que o aluno deve 
fazer, segundo ela, é observar 
as redações que tiveram uma 
nota boa no ano passado, pois os 
critérios estão sendo mantidos.

Neste ano, a prova do Enem 
será realizada em dois do-
mingos. Em 5 de novembro, 
serão aplicadas as provas de 
linguagens, códigos, redação 
e ciências humanas. No dia 12 
de novembro será a vez das 
provas de ciências da natureza 
e matemática. O exame será 
aplicado em 1.724 municípios, 
para 6.731.203 inscritos.

sustentável. “São assuntos da 
atualidade, que mobilizam a 
opinião pública e que são de 
interesse de todos nós”, diz.

Maria Aparecida lembra que 
os temas do Enem são predomi-
nantemente nacionais e sempre 
temas sociais, ambientais e 
relativos a direitos humanos. 
“São assuntos que de alguma 
maneira representam um pro-
blema que exige uma possível 
intervenção”, diz. Segundo a 
professora, o Enem sempre 
propõe temas que envolvem 
tanto a participação do Estado 
como da sociedade. A coor-
denadora de redação de uma 
escola de Brasília, Carolina 
Darolt, também aposta que a 
redação do Enem deve continu-
ar abordando a temática social 
e comportamental, como nos 
últimos cinco anos. 

Ela também cita a questão 
ambiental, com foco na escassez 
da água e na Floresta Amazôni-
ca. Mobilidade urbana e bullying 
também são possíveis temas, 
segundo a professora. No entan-
to, para Carolina, o aluno não 
deve perder tempo tentando 

adivinhar um possível tema da 
redação. “Estar preparado para 
receber qualquer tema é mais 
importante que acertar o tema. 
Ele deve pensar em referências 
textuais que poderiam permear 
muitos temas”, diz.

Faltando pouco mais de um 
mês para a prova de redação do 
Enem, a sugestão dos professo-
res é analisar as provas passadas 
e trabalhar a compreensão dos 
temas que já foram propostos. 
A professora Carolina Darolt 
sugere que os alunos façam 
exercícios para entender o tema 
como um todo, não só escrever 
o texto. “Às vésperas da prova, 
montar uma boa estrutura em 
relação a temas passados seria 
mais produtivo do que só pro-
duzir redações excessivamente. 
Refl etir sobre os temas agora 
talvez seja tão importante quan-
to produzir textos”, diz.

Segundo ela, um bom exer-
cício é pegar as cinco últimas 
provas e ler o tema e a coletânea 
de textos que acompanham a 
proposta. Depois da leitura, 
é importante montar uma es-
trutura de argumentação, ou 

Pelo menos 118 combaten-
tes morreram desde quinta-
-feira (28) em lutas entre as 
forças governamentais sírias 
e o grupo terrorista Estado 
Islâmico (EI), que lançou um 
contra-ataque para atingir os 
soldados leais ao governo no 
leste do país. De acordo com 
o Observatório Sírio de Direi-
tos Humanos, 73 dos mortos 
eram integrantes das tropas 
governamentais, sendo 34 es-
trangeiros, e 45 eram membro 
do grupo terrorista. Segundo a 
ONG, dezenas fi caram feridos 
nos dois lados.

O Observatório alertou que 
os combates continuam e se 
estendem de Deir ez-Zor a Al-
-Sukhnah, perto da fronteira 
com Homs, que é bombardeada 
pela aviação russa, aliada do 
Exército sírio. O EI tomou o 
controle do povoado Al Shu-
la, ao oeste de Deir ez-Zor, e 
fechou a estrada que liga esta 
província com Damasco, en-

Abu Bakr al-Baghdad, líder do Estado Islâmico.

Contra-ataque do Estado Islâmico 
termina com 118 mortos na Síria

ataque dos radicais na estrada 
que liga Deir ez-Zor à cidade 
histórica de Palmira, e que 
conduz a Damasco. O EI lan-
çou este contra-ataque depois 
que o Exército sírio, apoiado 
pela aviação russa, cercou os 
extremistas em Deir ez-Zor, 
um dos principais redutos dos 
jihadistas na Síria.

Também na sexta-feira (29) 
as Forças da Síria Democrática 
(FSD), uma aliança armada 
liderada por milícias curdas, ar-
rebataram  do Estado Islâmico 
(EI) o controle da estratégica 
cidade síria de Al Suwar, na 
província nordeste de Deir ez-
-Zor. O líder do EI, Abu Bakr 
al-Baghdadi, reapareceu em 
uma suposta gravação de áudio 
na internet, cuja autenticidade 
ainda não foi comprovada, 
discursando para os seus segui-
dores no Iraque e na Síria, de-
pois que várias notícias sobre 
a sua morte foram divulgadas 
(Agência EFE).

quanto as forças governamen-
tais recuperaram o domínio de 
alguns pontos que perderam 
ontem nas imediações de Al-
-Sukhnah.

Em vários comunicados 
divulgados através da rede 
Telegram, os extremistas falam 
de ataques e de um atentado 
cometido por seus seguidores 
contra as tropas governamen-

tais sírias e aliadas. Além de de-
zenas de mortos, os jihadistas 
afi rmam que capturaram dois 
soldados russos e três sírios, 
mas isso não foi confi rmado 
pelo governo da Síria nem pelo 
da Rússia.

Mais cedo, a agência de 
notícias ofi cial da Síria, Sana, 
informou que unidades mi-
litares tinham repelido um 
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aO Mercosul recebeu um 
“fi rme interesse” por parte do 
Reino Unido para concretizar 
um Tratado de Livre Comér-
cio (TLC) que buscará levar 
adiante assim que o bloco sul-
-americano concretizar o seu 
acordo com a União Europeia 
(UE), disse na sexta-feira (29) 
à imprensa o chanceler do Uru-
guai, Rodolfo Nin Novoa. 

Ele declarou que, por en-
quanto, o Mercosul procura 
fechar um acordo com a UE, 
razão pela qual os dois blocos 
se reunirão na próxima sema-
na, em Brasília, para realizar 
“uma troca de ofertas” e pôr 
sobre a mesa bens como carne 
e etanol.

“Temos muitas expectativas 
e esperamos que o convênio 
cumpra com as expectativas 
geradas entre os dois blocos”, 
salientou o chanceler uruguaio. 
Novoa destacou que existe 
“um conjunto de países” da 
Europa que “está colocando 

difi culdades”, mas que outro 
grupo grande, entre eles o Reino 
Unido, manifesta “seu fi rme 
apoio” à negociação.

Sobre um possível acordo 
com  o Reino Unido, o chan-
celer explicou que demorará, 
uma vez que primeiro se deve 
concretizar o processo “de 
divórcio da União Europeia”, o 
que levará pouco mais de dois 
anos. “Uma vez que isto termi-
ne, eles primeiro negociarão 
um Tratado de Livre Comércio 
com a Europa e depois têm 
fi rme interesse de assinar um 
acordo comercial com o Mer-
cosul”, disse.

Nin Novoa explicou que ainda 
é “muito cedo” para conversar 
temas específi cos do possível 
acordo com o Reino Unido. “A 
intenção estará expressa em 
uma reunião que terei com o 
ministro de Relações Exteriores 
da Grã-Bretanha na próxima 
semana”, declarou (Agência 
EFE).

Mercosul quer fechar 
acordo com UE para depois 

mirar Reino Unido
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Especial

Thais Böhm/Ag. Senado/Especial Cidadania

Dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, 
ele começou a se interessar por cursos oferecidos pela 
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap), como 

elétrica predial e instalação e manutenção de placas fotovoltaicas. 
Em 2008, foi para o regime semiaberto. Em 2011, para o aberto. 
Empregado na sede da Funap, hoje também é bolsista do curso 
de direito de uma faculdade particular.

— Estou apostando tudo nessa oportunidade — afi rma Gomes.

O garçom comprova que a ressocialização é possível, mas o 
exemplo dele é apenas uma exceção. Embora a Lei de Execu-
ção Penal (Lei 7.210/1984) tenha na privação da liberdade o 
instrumento capaz de oferecer ao infrator um intervalo durante 
o qual refl ita sobre seu crime, as condições dos presídios levam 
ao desperdício desse tempo. Raramente o preso recebe a orien-
tação e a capacitação necessárias para o seu retorno à sociedade.

Quando entram nas penitenciárias, os condenados passam a 
fazer parte de um submundo com regras próprias, dominado por 
facções, independentemente da gravidade da ação cometida.

— O sistema tem duas escolas: a do crime e a de Deus — sen-
tencia Gomes.

Violência institucional e superlotação de celas são duas formas 
comuns de violação dos direitos da população carcerária. No 
Brasil, 622 mil presos se amontoam em apenas 371 mil vagas — 
um defi cit de 250 mil lugares.

Nesse cenário, a ressocialização não é prioridade. Mesmo 
que as ações educativas e produtivas estejam previstas na Lei 
de Execução Penal, o número de presos assistidos é pequeno. 
Apenas 20% trabalham e 13% estudam. A reinserção social se 
resume às saídas temporárias, concedidas aos presos com bom 
comportamento, e às visitas de familiares e religiosos.

Saidão
O mecanismo das saídas temporárias, conhecido popularmente 

como saidão, encontra resistência na sociedade. Num país onde 
são registrados anualmente 60 mil homicídios e mais de 45 mil 
mulheres são estupradas, a insegurança faz parte do dia a dia. 
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 76% da 
população tem medo de ser assassinada. O sentimento é inten-
sifi cado quando se anuncia um saidão, normalmente em datas 
como o Natal e a Páscoa.

Apesar do número de evasões ser pequeno, se comparado ao de 
presos benefi ciados, não existe nenhum tipo de monitoramento 
sobre como os presos se comportam ao gozar esse direito. Por 
isso, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) quer tornar mais 
rígidas as regras para as saídas temporárias. O PLS 120/2016 

Desconfi ança e preconceito da sociedade 
difi cultam ressocialização de presos

Quem vê o semblante tranquilo do garçom Raimundo 
Freitas Gomes, de 45 anos, não consegue imaginar 
a vida que ele deixou para trás. Antes de chegar 
à maioridade, as drogas e os roubos o levaram à 
internação socioeducativa. Aos 18, depois de reincidir, 
passou para a prisão.

— Um abismo chama outro abismo, e eu fui 
enveredando por esse mundo obscuro — lembra.
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Presos em casa de detenção do Recife: superlotação das penitenciárias brasileiras 
difi culta a reabilitação dos criminosos.

institui para os saidões o uso de 
tornozeleiras eletrônicas pelos 
presos condenados por crimes 
violentos, de grave ameaça à 
pessoa ou hediondos.

O projeto prevê ainda aumen-
tar o tempo de cumprimento da 
pena requerido para o gozo do 
saidão. Atualmente, os infra-
tores podem sair após cumprir 
um sexto da pena (ou após um 
quarto, no caso dos reinciden-
tes). O texto de Alcolumbre propõe o cumprimento de um terço 
da pena (ou metade, no caso dos reincidentes).

— Não buscamos simplesmente difi cultar a concessão da saída 
temporária do condenado, mas mostrar-lhe a importância de cum-
prir a pena com comportamento adequado para ser benefi ciado 
com novas autorizações — argumentou o senador.

Preconceito
De volta ao convívio social — no saidão, no regime semiaberto 

ou aberto ou então em liberdade —, o transgressor encontra o 
preconceito. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 
57% da população brasileira em 2015 concordava com a frase 
“bandido bom é bandido morto”.

— Quando o sujeito sai [da prisão], mesmo já tendo cumprido a 
pena, ele muitas vezes não é aceito pela família nem pela comu-
nidade e muito menos pelo mercado de trabalho. O preconceito 
é muito grande. As pessoas acham que, por ter cometido o crime 
uma vez, ele vai ser eternamente criminoso — diz o psicólogo e 
professor do Departamento de Serviço Social da Universidade 
de Brasília (UnB) Mário Ângelo Silva.

Se por um lado a reinserção necessita do perdão da sociedade, 
como assinala o coordenador-geral de alternativas penais do De-
partamento Penitenciário Nacional (Depen), Talles Andrade de 
Souza, por outro é preciso considerar o efeito provocado no ima-
ginário dos cidadãos pela ideia de conviver com autores de crimes.

— Nós precisamos acreditar que todos os sujeitos têm condição 
de rever suas trajetórias — propõe Andrade de Souza.

O sociólogo Lúcio de Brito Castelo Branco contrapõe:

— Você daria emprego a um bandido acusado de estupro, 
latrocínio?

A opinião do sociólogo, vista com antipatia por pessoas que 
creem na ressocialização, é mais parecida com a do senso comum.

— Quem tem preconceito em relação à sociedade é o bandido. 
Com essa história romântica e de alta periculosidade dos cha-
mados direitos humanos que defendem o banditismo, o crime, 
convencionou-se dizer que a sociedade é preconceituosa, que a 
pobreza é culpada do crime. Isso é um absurdo — opina.

O professor Silva, da UnB, admite que a vulnerabilidade social 
não é justifi cativa para a criminalidade. Por outro lado, vê no com-
bate à pobreza um ingrediente para a diminuição da criminalidade.

— É preciso investir em políticas sociais para que o cidadão 
possa ter uma vida normal, sem precisar transgredir. Pobre tem 
muita difi culdade de acesso à educação, à saúde e ao trabalho 
— frisa o psicólogo.

De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Peni-
tenciárias (Infopen), 75% dos encarcerados estudaram somente 
até o ensino fundamental.

A pesquisa aponta que apenas 12% das pessoas presas comete-
ram crimes hediondos. A maioria, 66%, foi condenada por tráfi co 
(28%), roubo (25%) ou furto (13%). Ainda assim, o pequeno 
trafi cante de drogas é chamado pelo mesmo qualifi cador atribuído 
a assassinos e estupradores: bandido.

— O que se vê nas prisões 
é um acúmulo de pessoas 
com perfis muito diferencia-
dos, desde o ladrão de um 
xampu no supermercado até 
o assaltante de banco. Essa 
convivência lá dentro faz 
com que haja resistência. 
É preciso separar o joio do 
trigo — analisa Silva.

Reincidência
O medo entranhado na 

sociedade se reflete nas 
perspectivas de reinclusão 
do infrator, mesmo que ele 
tenha um nível de periculo-
sidade baixo. O Depen não 
tem nenhum dado oficial que 
aponte a taxa de reincidência 
criminal no país, mas Andrade 
Souza estima que 70% dos 
egressos voltam a cometer 
crimes.

— O sistema funciona como um catalisador, aprofundando as 
vulnerabilidades sociais e muitas vezes motivando as dinâmicas 
criminais — afi rma.

Em 2015, o Ipea publicou uma pesquisa sobre reincidência. O 
estudo abrangeu apenas a reincidência legal (aquela em que o 
indivíduo é condenado por um novo crime até cinco anos após a 
extinção da pena anterior). Entre os 817 processos analisados, fo-
ram constatadas 199 reincidências do tipo legal — média de 24,4%.

Ressocialização
Em Brasília, o trabalho de reinserção social começa na Funap. 

A entidade oferece cursos de capacitação profi ssional aos presos 
nos regimes fechado, semiaberto e aberto, por meio de parcerias 
com o governo local e empresas privadas.

Atualmente, 1,3 mil condenados exercem algum tipo de atividade 
remunerada. Para conseguir essas parcerias, um incentivo é dado 
às empresas, que são isentas do 13º salário, das férias e de toda a 
carga previdenciária. Os presos recebem 75% do salário mínimo.

Segundo a diretora da Funap, Dilma Imai, o regime de contra-
tação de presos não precisa estar submetido à Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).

— O reeducando custa para a empresa em média R$ 770. 
Hoje nós temos cerca de 80 contratos com empresas públicas e 
privadas e estamos procurando mais empresas — informa Dilma, 
chamando a atenção para o fato de que 700 presos aguardam a 
oportunidade.

Embora não garanta vida longe da transgressão, o trabalho 
colabora muito para diminuir a reincidência, afi rma a assistente 
social da Funap Sara Tardin:

— Falar de estatística é complicado, mas, pela minha expertise, 
nós conseguimos ressocializar 50% [dos presos assistidos] de 
forma que não reincidam.

Experiência de Raimundo Gomes, que trabalha como 
garçom, é exceção
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News@
Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia 
2017
@O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC) lança a 13ª  edição do Prêmio Mercosul de Ciência e Tec-
nologia. Com o tema “Tecnologias para a Economia do Conhecimento”, 
o prêmio recebe inscrições de 10 de outubro de 2017 a 2 de março de 
2018 no site. Serão aceitas pesquisas em cinco áreas: novas tecnologias 
da informação e comunicação e seu potencial transformador; novos 
modelos de negócios na era digital – a transformação sem fronteiras; 
formação do profi ssional do futuro – construção de novas competências 
e habilidades; novas tecnologias para despertar nos jovens o interesse 
pelo aprendizado e desenvolvimento de novas tecnologias; e ciência, 
inovação e criatividade para o desenvolvimento humano: as indústrias 
criativas na convergência digital. Estudantes e pesquisadores dos países 
membros e associados ao bloco – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colôm-
bia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela – podem participar 
em cinco categorias: iniciação científi ca; estudante universitário; jovem 
pesquisador; pesquisador sênior; e integração, que envolve grupos com 
pesquisadores de mais de um país, necessariamente.

Comércio eletrônico espera faturar R$ 2,1 bi 
no Dia das Crianças, estima ABComm
@O comércio eletrônico brasileiro deve movimentar R$ 2,1 bilhões 

no Dia das Crianças. É o que projeta a Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (ABComm). De acordo com a entidade, esse 
montante representa um crescimento de 5% em relação ao mesmo 
período de 2016. No total, a expectativa é que as lojas virtuais brasi-
leiras recebam oito milhões de pedidos, com tíquete médio de R$ 269. 
As categorias mais buscadas devem ser "Brinquedos", "Eletrônicos", 
"Moda e Acessórios", "Informática" e "Esporte e Lazer". A estimativa 
leva em conta as compras realizadas entre os dias 25 de setembro e 11 
de outubro (www.abcomm.org).

Dynatrace anuncia parceria com Rabobank
@A Dynatrace, líder mundial em soluções de Gerenciamento de 

Performance Digital, anuncia a parceria com a multinacional 
bancária e de serviços fi nanceiros holandesa Rabobank. O trabalho 
em conjunto está alinhado com a visão do Rabobank de centralizar 
e otimizar o monitoramento de performance de aplicações de toda a 
companhia para oferecer uma experiência de usuário a prova do futuro. 
A plataforma da Dynatrace irá monitorar em tempo real a experiência 
de cada cliente e funcionário do Rabobank enquanto estiverem usando 
quaisquer dos serviços do banco com o objetivo da instituição otimizar 
a experiência de cada jornada individual (https://www.dynatrace.com/).

DIGITALNETBR vai ampliar rede de canais
@A DIGITALNETBR, integradora líder em soluções customizadas de 

comunicação e colaboração unifi cadas, está ampliando seu programa 
de canais.  O objetivo é alavancar o desenvolvimento da sua plataforma 
OnPeople, oferta em nuvem que possibilita a rápida adoção dos mais 
avançados recursos de Videoconferência (Vaas) e Comunicações Uni-
fi cadas (UCaaS) de forma fl exível e escalável. Inicialmente, o foco será 
as regiões Sul e Sudeste, onde a ideia é agregar 12 novos parceiros. A 
partir do próximo ano, a iniciativa será expandida para as demais regiões 
do país. A DIGITALNETBR espera crescer 20% em 2017 e a expansão 
dos canais deverá representar cerca de 6% do total. No ano passado a 
empresa faturou R$ 31 milhões (www.DIGITALNETBR.com.br).

Ingram Micro Brasil anuncia unidade de 
Consultoria

@A Ingram Micro Brasil, subsidiária do maior distribuidor 
mundial de tecnologia, acaba de criar uma nova unidade 

de negócios dedicada a consultoria. A oferta inicial inclui ma-
rketing digital, aceleração de vendas, inovação e transformação 
de negócios, além de inovação em processos e compras. Para a 
entrega dos serviços, a Ingram Micro vai trabalhar com parceiros. 
Os serviços de consultoria de negócios são voltados aos canais 
da distribuidora, que por sua vez também poderão levá-los aos 
seus próprios clientes (www.ingrammicro.com.br).

Celltrion Healthcare e Biomm fi rmam parceria

@ A Celltrion Healthcare (CHTC), líder mundial em biofarmacêu-
ticos com ampla experiência na comercialização de medica-

mentos e a Biomm S.A. (B3: BIOM3) anunciaram um acordo para 
distribuição no Brasil do Herzuma®, biossimilar do Trastuzumabe. A 
biofarmacêutica sul-coreana foi a responsável pelo desenvolvimento, 
produção e distribuição do primeiro anticorpo monoclonal biossi-
milar aprovado na Europa, assim como no Brasil, e comercializado 
globalmente. Com a parceria, as pacientes brasileiras com câncer 
de mama terão uma opção mais acessível e econômica para o trata-
mento da doença. O Trastuzumabe, molécula base do Herzuma®, é 
indicado para tratar tumores de mama com expressão do receptor 
HER2-Positivo (Human Epidermal growth factor Receptor-tipo 2), 
que afeta 25% das pessoas com câncer de mama invasivo. De acordo 
com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o diagnóstico de novos 
casos, incluindo todos os tipos de câncer de mama, chega a 58 mil 
no Brasil (http://www.celltrionhealthcare.com/).

São Paulo, sábado a segunda-feira, 30/09 a 02/10 de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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A indústria de snacks 

é bem versada em 

Psicologia

Para ser bem sucedida, uma 
marca deve saber que nós 
comemos não só para sa-

tisfazer nossa fome básica, mas 
também nossas necessidades 
emocionais. As marcas de snack 
food historicamente posiciona-
ram seus produtos para prever 
e "estar lá" no momento de uma 
série de estados emocionais: fa-
diga, auto-indulgência, conforto, 
tédio e dor.

Mas esses momentos têm tido 
cada vez mais obstáculos. As 
opções de snacks e os padrões 
de consumo estão mudando, 
desafi ados por um foco cres-
cente na saúde (de acordo com 
Kantar WorldPanel, em 2016, 
38% das refeições apresentaram 
ingredientes especifi camente 
escolhidos por razões de saú-
de) e, surpreendentemente, na 
tecnologia.

Pense nisso. Quando foi a 
última vez que você se sentou 
na frente da TV com apenas 
uma tigela de pipoca em suas 
mãos? Ou a última vez que você 
afogou suas dores sozinho com 
um pote de sorvete depois de um 
dia ruim ou de uma separação? 
Possivelmente nestes dias você 
tem preferido se voltar para o 
seu smartphone.

O nosso vício em tecnologia 
agora tende a satisfazer as 
nossas necessidades psicológi-
cas. Mãos que estão ocupadas 
mandando mensagens de texto 
ou jogando não podem alcançar 
o snack preferido. Os momentos 
antes gastos no pensamento 
profundo são interrompidos 
pelo chamado das mídias sociais. 
Globalmente, nós gastamos 
em média 4,4 horas do nosso 
tempo livre por dia usando um 
PC, laptop, tablet ou celular. 
O entretenimento passivo na 
TV deu lugar ao envolvimento 
ativo com múltiplas telas, apre-
sentando um verdadeiro desafi o 
aos fabricantes de snacks. Como 
eles podem se aprofundar nas 
necessidades de seus clientes 
em um contexto tecnológico 
mais forte e ativo?

É hora do setor de snacks 
repensar os momentos para se 
envolver mais com uma socie-
dade preocupada com a saúde.

1. Ultrapasse o obstáculo 

Para competir em um ambien-
te mais estimulante, os snacks 
devem aumentar o impacto sen-
sorial que oferecem e entender 
o momento certo para entregá-
-lo. Os sabores e formatos mais 
nítidos podem ajudar a reduzir 
o ruído em um momento em 
que os snacks mais tradicionais 
e comuns podem se perder no 
fundo.

Uma multidão de sabores 
e texturas surpreendentes e 
originais estão emergindo para 
responder aos paladares mais 
aventureiros dos consumidores. 
A crescente popularidade de 
snacks como o chocolate chili, 
as nozes wasabi e a mistura 
Bombay sugere que as pessoas 
estão ansiosas por sabores mais 
fortes e exóticos. A McCain, por 
exemplo, criou uma parada de 
ônibus perfumada de batata 
para atacar passageiros com 
fome, uma nova tendência no 
marketing sensorial. VIDEO: 
https:/ /www.youtube.com/
watch?v=EeCwoA61uHk

A marca de bolachas Oreo 
manteve tradicionalmente no 
centro de sua linha de produtos 
o biscoito preto com recheio de 
creme. Mas, à medida que as 
pessoas desejam mais sabores 
“fora da caixa”, Oreo evoluiu 
para antecipar esses momentos 
e garantir que os clientes não 
se aventurem em busca de algo 
mais excitante em outras mar-
cas. Em vez de manter apenas 
os sabores antigos, os cookies 
Oreo agora têm como objetivo 
surpreender e encantar os seus 
amantes com novos gostos como 
o popping candy e o de pasta de 
amendoim.

2. Acerte o momento para a 

inovação do produto

À medida que as pessoas 
mudam seu comportamento de 
snacking, novas oportunidades 
surgem para as marcas para atu-
alizar e inovar em torno de suas 
ofertas de produtos. VIDEO: 

https://youtu.be/uSNoVEquKuc
Isso poderia signifi car uma 

renovação de formato de em-
balagem muito simples, como a 
embalagem “abra e compartilhe” 
(tear and share), da Walkers. 
Essas embalagens efetivamen-
te segmentaram momentos de 
"compartilhamento" com uma 
inovação de design útil, que é 
mais fácil para grupos de sna-
ckers usarem.

O Nibbles, do McVitie, é uma 
inovação de produtos que real-
mente muda as regras de jogo. 
O biscoito tradicional em um 
formato menor facilita o com-
partilhamento e a reprodução 
dos sentidos de uma maneira 
geralmente associada a "candy 
bites".

Ambas as marcas efetiva-
mente notaram a mudança das 
necessidades dos consumidores 
e repensaram os momentos em 
que poderiam fazer parte da vida 
deles, criando produtos arroja-
dos e inesperados em resposta.  

3. Seja o evento principal

As marcas sábias de snacks 
também estão se colocando na 
frente e ao centro, facilitando 
momentos entre as pessoas 
em vez de simplesmente pro-
curar se aprimorar. Criar uma 
experiência de imersão onde 
seu snack é fundamental para 
o momento, pode criar asso-
ciações emocionais positivas 
em momentos da vida real. 
Isso pode ser qualquer coisa, 
desde criar uma loja pop-up 
até lançar receitas que incluem 
seu produto. Contanto que 
você esteja no centro do palco. 
VIDEO: https://www.youtube.
com/watch?v=E3KWZmUgofw

As marcas de chocolate de 
luxo estão transformando sna-
cks em experiências indulgentes 
através do Magnum Pleasure 
Café, facilitando momentos da 
vida real enquanto colocam a 
marca no foco principal.

4. Conecte-se com os 

momentos do dia-a-dia

Snacking sempre foi associado 
a touchpoints da vida real: um 
saco de batatas fritas Walkers 
com um almoço para viagem ou 
um KitKat durante uma pausa no 
trabalho. No entanto, os consu-
midores estão se tornando cada 
vez mais escassos de tempo, 
mudando essas necessidades 
e os pontos de contato. Cons-
truir associações com novos 
momentos pode criar um hábito, 
redefi nir uma hora de refeição 
ou associá-lo a uma escolha de 
estilo de vida diferente.

Percebendo que muitos con-
sumidores ocupados pulam o 
café da manhã, Belvita aprovei-
tou o momento para lançar seus 
biscoitos matinais, iniciando 
uma tendência que foi copiada 
por muitos. Ao posicionar seu 
produto em máquinas de ven-
da automática de estações de 
trem e projetar algo que é fácil 
de comer em qualquer lugar, a 
marca criou um novo momento 
de lanche baseado em torno da 
pressa matinal para o trabalho. 
VIDEO: https://youtu.be/BA-
ByjomVFvw

Metcalf’s Popcorn criou cre-
dibilidade para o seu posiciona-
mento como um snack saudável, 
colaborando com a corrida de 
10km da Nike Women's e forne-
ceu a sua pipoca em uma mala de 
compras. Um snack disponível 
neste momento crucial cria asso-
ciações entre escolhas saudáveis 
de estilo de vida e um produto 
com baixo teor calórico, além 
de se benefi ciar de um efeito de 
infl uência sobre a marca.

Uma nova e ativa era para 

os snacks

As regras para snacks muda-
ram: as necessidades, os desejos 
e os hábitos estão evoluindo 
para se adequar ao consumidor 
hiperconectado e consciente da 
saúde de hoje. Para recuperar o 
espaço nas vidas dos consumido-
res de hoje, avoados e viciados 
em tecnologia, as marcas devem 
entender os drivers exatos que 
nos levam a pegar um snack para 
comer. As marcas que melhor 
compreendem nosso relacio-
namento com elas, usando uma 
visão profunda para aproveitar 
seu momento único, atravessa-
rão esse ruído.

(*) É Head of Innovation & Product 
Development da Kantar TNS.

O momento em que... 
tecnologia e snacks colidiram

Fernando Takahashi (*)

Eduardo Person Pardini (*)

No inicio de setembro a organização COSO - The Comitee 
of Sponsoring Organizations (organização privada criada 
nos EUA em 1985 para prevenir e evitar fraudes nos 

procedimentos e processos internos das empresas) publicou a 
atualização de sua estrutura de gerenciamento de riscos corpo-
rativos, publicado originalmente em 2004.

Nesta última década o mercado e o ambiente de negócios so-
freram modifi cações profundas, fazendo com que este paradigma 
de boas práticas precisasse passar por uma revisão de forma a ter 
uma visão mais alinhada às necessidades atuais das corporações.

Como o próprio COSO reconhece, a gestão de riscos tem se 
aperfeiçoado nos últimos anos, entretanto, o aumento da vola-
tilidade e complexidade das operações (globalizadas ou não) 
têm desafi ado as empresas a contar com uma estrutura fl exível 
e muito mais adaptável às mudanças, dando sustentabilidade 
e perenidade, mitigando os riscos de reputação, confi ança e 
relevância operacional.

A transparência e a responsabilidade pela prestação de contas 
(accountability) são atributos de governança que devem estar 
presentes nas agendas de qualquer Conselho e Executivo, os 
quais têm a responsabilidade de fortalecê-los em todas as ca-
madas organizacionais.

Em tese esta atualização não altera o conceito do gerenciamento 
de riscos, contudo, expande o alcance e a visão de riscos. Um 
dos direcionadores é o fortalecimento da integração do Conselho, 
Executivos e Stakeholders, facilitando desta forma o entendi-
mento de que o gerenciamento de riscos, se utilizado de forma 
mais abrangente e compreensiva, auxilia e apóia a empresa na 
obtenção de vantagem competitiva.

Nesta nova visão, o Conselho deve expandir sua responsa-
bilidade de supervisão para o processo de gerenciamento de 
riscos tornando-o mais efetivo. Na atual estrutura o Conselho 
utiliza os resultados da gestão de riscos para supervisionar a 
operação, agora ele precisa estar mais integrado ao processo 
de gerenciamento de identifi cação, avaliação e tratamento dos 
riscos corporativos.

Outra novidade é que a estrutura de gerenciamento de riscos 
não é mais demonstrada em forma de cubo, mas sim, através de 
duas fi guras demonstradas a seguir.

A alta gestão tem como responsabilidade defi nir o apetite ao 

Estrutura 
do COSO 
na gestão 
de riscos Conhecendo os principais pontos da atualização

risco, além de supervisionar para que este apetite seja base para 
a defi nição da estratégia da organização.

A gestão de riscos tem contribuído na identifi cação e avaliação 
dos riscos estratégicos, entretanto, as maiores causas de desgaste 
dos valores criados se dá pelo não alinhamento da estratégia 
com a missão, visão e valores da corporação, por isto a ênfase 
neste quesito.

  
Esta outra fi gura demonstra também a importância da utilização 

da gestão de riscos na defi nição da estratégia alinhada à missão, 
valores e visão e determina que o sucesso, para um desempenho 
operacional gerador de riqueza, aconteça através da integração 
equilíbrada de todos os departamentos e funções.

Semelhante à estrutura do COSO controles Internos, esta nova 
visão estabelece vinte princípios organizados entre os cinco 
componentes interrelacionados. Estes princípios cobrem todo o 
entendimento entre as atividades de governança e monitoramento, 
auxiliando as corporações nas ações necessárias para estarem 
aderentes a esta melhor prática.

Eles são gerenciáveis e descrevem práticas que podem ser 
aplicadas de maneiras distintas para diferentes organizações, 
independentemente do seu tamanho, tipo ou setor.

A adesão a esses princípios fornece à administração e ao 
Conselho uma razoável certeza de que a organização entendeu 
e se esforça para gerenciar os riscos associados à sua estratégia 
e objetivos de negócios.

O desafi o para as empresas é que continuaremos a enfrentar 
um futuro de grande volatilidade, complexidade e ambiguidade, 
de forma que a gestão de riscos tem um papel primordial em 
auxiliar e apoiar a empresa a atravessar este período, pros-
pectando e gerenciando as ameaças existentes que possam 
impactar o desempenho, a sustentabilidade e a perenidade 
da organização.

Quando olhamos para o futuro, vemos uma série de tendências 
que poderão afetar as maneira em como as organizações serão 
gerenciadas com consequências ao processo de gerenciamento 
de riscos. A organização COSO aponta três destas tendências 
que devem ser observadas de perto:

• Lidar com o aumento e a proliferação de dado;
• Entender o impacto de novas tecnologias como a inteligência 

artifi cial e automação, no ambiente corporativo;
• Gerenciar o custo da governança, entre eles co custo do 

gerenciamento de riscos, dos processos de compliance 
e da gestão de controles internos em comparação com o 
retorno obtido.

Esta atualização é muito recente e meu objetivo foi de uma 
maneira objetiva, abordar os principais pontos que devem ser 
considerados na aplicação desta melhor prática.

Este artigo não tem a pretensão de ser uma posição fi nal, muito 
pelo contrário, tem como objetivo fomentar a refl exão sobre o tema.

(*) É Sócio principal, responsável pelos projetos de governança, gestão de 
riscos,controles internos e auditoria interna da Crossover Consulting

& Auditing. É diretor executivo e instrutor certifi cado do Internal
Control institute - chapter Brasil, palestrante e instrutor do IIA Brasil.
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qual o réu
denuncia 

comparsas

Jet (?),
efeito de 
voos pro-
longados

Precede
a prospe-

ção de
petróleo

Local das
travas na
chuteira

de futebol

(?)
Zeppelin,
banda de

rock

Que mere-
cem honras
por suas
virtudes

Doença ca-
nina trans-
mitida pe-
la saliva

Faixa (?):
aumenta
o fluxo
em vias

Soltar
a voz

(o gato)

O objeto
disputado
pelo cole-
cionador

Leandra
(?): atriz
carioca

(?) Barroso:
compôs
"Rancho
Fundo"

"(?) de
Baixo", 

antigo hu-
morístico

Joana
d'(?): a
Donzela 

de Orléans

Que tem
vício de 

beber com
frequência

Hijab ou
xador

Nada, em
francês

Imobiliza
fraturas

Abrigo de
esquimós

Direito, em
francês
O Vazio 

Primordial

Habitat
do pacu

Dançar com
debutante

Amassado
Maratona,

em
espanhol

Grama
(símbolo)
Cansado,
em inglês

Estende-
se na
cama

Arrogan-
te; desa-
forado

D. Maria (?): a Louca Cão mon-
tanhês

Cargo
disputado
por Trump
e Hillary
(EUA)

Filme de
ficção

científica 
dirigido por
Fritz Lang,
foi lançado

há 100
anos na 

Alemanha,
em 10 de
janeiro
de 1917

Emendas feitas
em Emília (Lit.)

Pó perfumado usado
sobre a pele

(?) da
china,

potente 
agrotóxico

Azeite de 
(?), ingredi-
ente da ba-
calhoada

3/lag — led — véu. 4/rien. 5/droit — tired. 7/maratón. 10/metrópolis. 15/estudo geológico.
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Esta segunda é o décimo terceiro dia da lunação. A Lua em Aquário fi ca fora de curso desde as 08h14 até ingressar em 
Peixes às 11h27. Durante toda a manhã será melhor manter a rotina e não esperar demais dos acontecimentos, já que 
tudo pode ser diferente do esperado. Com a Lua no signo de Peixes, nada termina como começou. É bom esperar até o 
último momento, para saber como fi nalmente as coisas fi caram. Os problemas e os impasses podem no fi nal, simplesmente, 
desaparecer. No trabalho é preferível se optar por tarefas que exijam atenção minuciosa da mente. Os detalhes aborrecem 
e escapam facilmente! À noite com a Lua em Peixes todos fi cam mais impressionáveis e suscetíveis.
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Mantenha algum isolamento e use 
a criatividade a noite com a Lua em 
Peixes, pois neste signo aumenta a 
capacidade de usar a imaginação. 
Aceite desafi os e ofereça-se para 
missões impossíveis. Precisa manter 
suas emoções sobe controle, pois 
logo tudo irá se acalmar. 78/678 – 
Branco.

Podem se abrir novos horizontes, 
sociedades, parcerias e uniões ini-
ciam ou se rompem. Livre-se do que 
não serve mais, dando espaço para 
novidades. Muita atração para o amor 
e para a relação à dois. Se estiver só, 
poderá se encantar com alguém a 
atrai. 52/152 – Cinza.

Não entre em atrito com amigos, 
colegas e chefes devido ao desgaste 
que isto provoca para sua imagem. 
As atitudes egoístas geram rompi-
mentos e afastam as pessoas. Seja 
mais otimista e saiba adaptar-se a 
situações novas nas relações pes-
soais. 38/338 – Marrom. 

Novidades nas atividades comer-
ciais e domésticas. Precisa aceitar 
as situações do jeito que elas são 
e evitar a rebeldia. Conte com a 
ajuda de colegas de trabalho, para 
suas realizações. Sozinho será mais 
difícil conseguir aquilo que pretende. 
93/293 – Amarelo.

Durante toda a manhã será melhor 
manter a rotina e não esperar demais 
dos acontecimentos, já que tudo 
pode ser diferente do esperado. Use 
toda a sua habilidade no trato com as 
pessoas, isso ajudará a manter bons 
relacionamentos. 03/203 – Laranja.

Comece a mudar seu rumo, tomando 
atitudes que vem adiando há algum 
tempo. É momento de nos preparar 
para as mudanças usando a imagi-
nação fértil. Pode ser que certas 
dúvidas ainda tragam perturbações 
que acabem provocando decepções 
depois. 56/456 – Verde.

A Lua em Peixes dá mais a criati-
vidade no fi nal da manhã. Antes 
mantenha a rotina e saiba esperar. 
Da metade do dia em diante a orga-
nização da vida fi nanceira fará seu 
conforto melhorar. Dedique-se a 
encontrar soluções para sua vida e 
das pessoas que ama. 44/144 – Cinza.

Evite às ações que exijam fi rmeza e 
estabilidade. Controle-se para não 
ser levado a certo desequilíbrio 
nos gastos. Atitudes possessivas 
e até passionais provocam crises 
amorosas. Logo virá um novo ciclo 
de vida com maior motivação e boa 
disposição. 34/534 – Azul.

Acentua-se o interesse pela vida, 
pela relação à dois e a realização 
fi nanceira. Faça um plano e come-
ce a tratar de resolver os impasses 
que possam surgir. O vigor e a boa 
disposição ajudam a realizar viagens 
e passeios. Não mude a rotina neste 
começo de semana. 77/277 – Cinza.

Há uma grande chance de alegrias 
nos relacionamentos, contatos so-
ciais e sentimentais recém-iniciados. 
Antes de irritar-se, veja se a situação 
ainda pode ser favorável. Aceite 
desafi os e ofereça-se para missões 
impossíveis. Ganhará poder com 
isso. 78/478 – Verde.

Faça como o símbolo de seu signo, 
o peixe, adapte-se, não reme contra 
a maré. Mudanças de posição social 
tendem a tumultuar a vida afetiva 
por isso haja com cuidado. Controle 
a tendência a demonstrar ciúmes 
pela sensibilidade da lua em seu 
signo. 43/443 – Branco.

Os problemas e os impasses podem 
no fi nal, simplesmente, desaparecer. 
No trabalho é preferível se optar 
por tarefas que exijam atenção 
minuciosa. Não se afaste de seus 
ideais, mas não deixe de aproveitar 
oportunidades. Mesmo assim, a 
insatisfação pode fazê-lo cometer 
extravagâncias. 34/634 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 02 de Outubro de 2017. Dia dos Santos Anjos da Guarda, 
São Custódio, São Leodegário, São Domingos Spadafora, São Cirilo, e Dia 
do Anjo Hahassiah, cuja virtude é a criatividade. Hoje aniversaria o cantor e 
compositor Don Mc Lean que completa 82 anos, o cantor Sting que nasceu 
em 1951 e a atriz Cléo Pires que faz 35 anos.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Libra desenvolve um razoável domínio sobre 
suas emoções e sentimentos, fazendo uso deles com equilíbrio, harmonia 
e sabedoria. Adaptável, compreensivo gosta de atividades cooperativas em 
que possa interagir com os outros. Porém com a sua tendência a querer 
agradar pode se tornar excessivamente dependente. Quando desenvolve 
a autoconfi ança supera a tendência a se magoar facilmente com atitudes 
e críticas alheias. Geralmente têm facilidade para as ciências exatas ou 
para o raciocínio analítico. Embora seja um romântico e em busca de um 
grande amor na vida, gosta de viver só e têm hábitos muito próprios dos 
quais não abre mão.

Dicionário dos sonhos
ÁGUA – A água é símbolo da vida feliz, período em 
que você conseguirá realizar aquilo que deseja e tudo 
correrá bem para você. Porem a água suja, escura e 
com detritos é um símbolo único de uma vida difícil, 
com problemas e obstáculos que terão de ser en-
frentados daqui para frente. Esteja preparado para 
eles. Água do mar também significa dificuldades na 
vida. Água doce, facilidade. Cair na água limpa pode 
indicar novidades, surpresas agradáveis e se for na 
água suja, surpresas desagradáveis. Números de sorte: 
06, 22, 46, 56 e 86.

Simpatias que funcionam
Ter Sorte e Prosperidade na Vida: Faça em um sá-
bado de Crescente ou Cheia. Prepare um braseiro com 
sementes de girassol, erva mate, raiz de sândalo, açúcar 
mascavo e pó de café. Comece a defumar da frente para 
os fundos de sua casa ou estabelecimento comercial. 
Deixe no fi nal embaixo da pia da cozinha. Apague com 
água de chuva e jogue tudo em uma planta verde.
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Cena da peça “Why The Horse?”.

Morrer em cena. Esse foi o ponto de partida do espetá-
culo “Why The Horse?”, do Grupo Pândega. A montagem, 
depois de temporadas de sucesso, volta aos palcos da 
capital para mais oito e completa 100 apresentações. Ao 
lado de Luciano Chirolli, seu parceiro de cena há 23 anos, 
o mais recente trabalho da atriz e diretora Maria Alice 
Vergueiro tem dramaturgia de Fábio Furtado e elenco 
formado por Carolina Splendore, Robson Catalunha e 
Otávio Ortega. A comemoração da 100ª apresentação e 
dos 10 anos do Pândega acontece no dia 14 de outubro, 
sábado, com pocket show de Celso Sim, Danilo Oliveira 
e Mica Matos. Já no dia 13 de outubro a sessão terá o 
grupo Ofi cina Uzyna Uzona como convidado para uma 
intervenção. Aos 82 anos, Maria Alice continua se desa-
fi ando e buscando o novo.

Serviço: Teatro Ofi cina, R. Jaceguai, 520, Bela Vista, tel. 106-2818. Quintas 
(05 e 12) sextas (06 e 13) e sábados (07 e 14) às 21h e domingos (08 e 15) às 
20h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Refl exõesRefl exõesRefl exõesBullyng
Na aventura “Miraculos Lady Bug 

contra o Bullyng”, Lady Bug e Cat Noir 
enfrentão um vilão muito cruel que vem 
se alastrando cada vez entre as crianças 
e adolescentes o Bullyng Digital. Ma-
rinette ao ver sua melhor amiga Alya 
ser sempre excluída pelo grupinho 
popular de Chloe, resolve junto com 
Tikki levantar uma bandeira contra o 
Bullyng no colégio, mas o que ela não 
sabe é que Howk Mouth akumatiza Alya 
e a transforma em uma terrível vilã. 
Cabe a Lady bug e Cat noir salvarem 
Paris e a amizade e quem sabe mudar 
o coração de Chloe e SaBrina.

Serviço: Teatro Extra Itaim (Hipermercado Extra). 
Domingos (01 e 08) às 17h15. Ingresso: R$ 50 e R$ 
25 (meia).

Patrulheiros 
Caninos

Os cachorrinhos mais amados da 
televisão terão que usar todas as 
suas habilidades em um resgate. O 
vilão prefeito Hundinger sequestra 
um por um da patrulha e aprisiona 
em um canil totalmente escuro e 
sombrio, sem água ou comida. O 
espetáculo traz a conscientização de 
que cães não são meros brinquedos 
e sim seres vivos que precisam de 
carinho e atenção. A plateia faz parte 
do espetáculo, na interação para os 
resgastes dos amigos perdidos.

Serviço: Teatro Extra Itaim (Hipermercado 
Extra). Sábado (07) às 17h. Ingresso: R$ 50 e R$ 
25 (meia). 

Pesquisa 
O Grupo XIX de Teatro volta a apresentar 

as cinco peças criadas nas ofi cinas minis-
tradas pelos integrantes do grupo entre 
fevereiro e julho, durante seu Núcleo de 
Pesquisas 2017. A programação chamada 
Remostra traz A Palavra e o Abismo, com 
direção de Luiz Fernando Marques (dias 30 
de setembro e 1º de outubro), In Cômodos, 
com direção de Juliana Sanches (também 
nos dias 30 de setembro e 1º de outubro), 
Plantar Cavalos Para Colher Sementes, 
com direção de Ronaldo Serruya (dias 
07, 08 e 09 de outubro), Invenção Do Eu, 
com direção de Rodolfo Amorim (dias 14 
e 15 de outubro) e Feminino Abjeto, com 
direção de Janaina Leite (dias 04 e 05/11).

Serviço: Vila Maria Zélia, R. Mário Costa 13,  Belém, tel. 
2081-4647. Sábado (07) e domingo (08), às 19h e segunda 
(09) às 20h, sábado (14) e domingo (15) às 20h, Sábado 
(04/11) às 20h e domingo (05) às 19h. Entrada franca.

Cena da peça “O Espectador Condenado à Morte”, com texto de Matéi Visniec.

Escrito em 1985 
durante a ditadura 
romena, “O Espectador 
Condenado à Morte” 
retrata uma sessão de 
julgamento cômica e 
absurda e chega com 
temporada a partir do 
dia 4 de outubro

Encenado pela Compa-
nhia Teatro da Disper-
são, o texto de Matéi 

Visniec tem direção de Thiago 
.Na trama, Procurador, De-
fensor, Escrivão e até mesmo 
o Juiz estão envolvidos em 
uma intensa disputa para 
incriminar um réu. Durante 
uma cômica sessão de jul-
gamento, eles criam provas 
e contam com testemunhas 
pouco confi áveis para con-
vencer um espectador de 
que ele deve ser condenado 
à morte. Para ilustrar um 
julgamento que não segue 
qualquer protocolo e rompe 
com aspectos morais, éticos 
e institucionais, o texto traz 
elementos do Teatro do Ab-
surdo, explicitados na ence-
nação por meio de elementos 
da farsa e da comédia física. 

“O Espectador Condenado à Morte”
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O espetáculo conta com um 
cenário que retrata um tribu-
nal com o mínimo de objetos 
cênicos, e utiliza recursos 
tecnológicos: ao longo da nar-
rativa, pessoas da plateia são 
fotografadas e apresentadas 
em um telão como “evidên-
cias” que reforçam algumas 
das teorias apresentadas pelos 

advogados. Serão realizados 3 
debates após apresentação do 
espetáculo (ainda falta confi r-
mar nomes e palestrantes): Em 
8/10, Matéi Visniec e o Teatro 
do Absurdo, dia 22/10, A bana-
lização do ódio e as ameaças 
aos Direitos Universais e 29/10, 
As novas arenas de construção 
do discurso de ódio. Com An-

dré Camargo, Cadu Batanero, 
Caio Balthazar, Drica Czech, 
Guilherme Iervolino, Patrícia 
Vieira Costa, Raphael Nes-
pule, Rony Álvares, Vanessa 
Rodrigues.

Serviço: Funarte, Al. Nothmann, 1058, 
Campos Elíseos, tel. 3662-5177. De quarta 
a sábado às 20h30 e domingos às 19h30. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 12/11.

Último ensaio
Divulgação

Imersão
Faça um Compromisso
O momento chegou para se envolver completamente em um projeto 
ou em um compromisso com você, de que esteve se afastando. Esta 
imersão é um caminho para um verdadeiro renascimento que você 
esteve esperando para si mesmo, e no entanto, uma parte de você 
tinha medo de se decidir fi nalmente. O momento chegou para respirar 
profundamente, tranquilizar-se e se envolver totalmente na mudança. 
É hora de remover a zona de conforto que o manteve seguro por muito 
tempo. Tenha fé sufi ciente em si mesmo e saiba que as suas amizades e 
relacionamentos estarão aí quando você retornar. Agora é o momento 
de reivindicar o seu prêmio e buscar o que você esteve procurando.
O Mantra para hoje é: “Meu tempo é precioso. Meu tempo é brilhante. 
Meu momento é bom. Meu momento é adequado. Meu momento para 
agir é agora.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.



INICÍO MINHA COLUNA comentando o processo 
aberto contra o cantor Belo, na 33º Vara Cível de São 
Paulo, por pagar o aluguel de sua casa com cheques sem 
fundos. O processo corre desde abril quando o cantor 
sofreu a primeira acusação. A dívida já passa de 500 mil 
incluindo o IPTU do imóvel.

A PROPRIETÁRIA DA CASA ALUGADA EM SÃO 
PAULO PELO CANTOR BELO, Márcia Gomes, de 46 
anos, está revoltada por não receber o pagamento do 
seu imóvel no Jardim Paulista e por isso levou o caso á 
justiça. O pagodeiro foi notificado por inadimplência e 
como ainda não apresentou sua defesa corre o risco de 
despejo.

O APRESENTADOR LUCIANO HUCK SERÁ CAN-
DIDATO a Presidente da República. Em uma reunião que 
aconteceu na última terça-feira (26), no Rio de Janeiro, 
onde estiveram presentes o prefeito de Salvador, ACM 
Neto (Dem\Ba), o ministro da Educação, Mendonça Filho 
(Dem \Pe). Além desta, outras duas reuniões de Huck 
já aconteceram.

AOS 44 ANOS O CANTOR LATINO VAI SE CASAR 
PELA QUARTA VEZ, em breve, com a personal trai-
ner Jéssica Rodrigues, de 23 anos. Latino já foi casado 
com a atriz Rayanne Morais, com Mirella Santos e com 
a cantora Kelly Key com quem tem uma filha. O cantor 
tem oito filhos. 

‘TEMPO DE AMAR’, NOVELA DAS 18H, que teve 
sua estreia na Globo na semana passada, iniciou sua 
jornada em Portugal. A história retrata o ano de 1927, 
onde os belos e jovens Maria Vitória (Vitória Strada) e 
Inácio Ramos (Bruno Cabrerizo) se conhecem durante 
as festividades da semana santa, na fictícia aldeia Morros 
Verdes.

A HISTÓRIA, INSPIRADA EM RUBEM FONSECA, 
pelo autor Alcides Nogueira, substituiu ‘Novo Mundo’, 
de Thereza Falcão e Alessandro Marson, que entregou 
o horário com boa audiência, mesclando personagens 
históricos. ‘Tempo de Amar’ é uma história de amor que 
vai emocionar os telespectadores de todo o País.

AOS 86 ANOS DE VIDA, SÍLVIO SANTOS DECIDIU 
adotar o uso do ponto eletrônico nas gravações do seu 
programa no SBT. Sílvio sempre gostou de improvisar e 
não aceitava essa ideia. Porém, desde domingo passa-
do, o homem do baú , acabou cedendo e usando o novo 
aparelho que acabou gostando.

GLOBO E BAND, ATRAVÉS DE SEUS EXECUTIVOS 
seguem negociando a divisão dos direitos de transmissão 
da copa do mundo da Rússia no ano que vem. Depois de 
alguns impasses, as emissoras encontraram uma proposta 
que agradou. As duas emissoras vão dividir os custos e 
as transmissões dos jogos.

FRASE FINAL: A única maneira de enganar, que talvez 
dê resultado, é ser sincero.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV
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Distrito São Miguel Paulista
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CLEIDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS, -
do civil: solteiro, naturalidade: Lagarto, SE, data-nascimento: 19/09/1977, residente e 

dos Santos. A pretendente: RITA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA, -
méstica, estado civil: solteira, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 26/08/1983, 

-

O pretendente: PAULO ROBERTO SOARES, 

Lima Soares. A pretendente: DACY GOMES DE SOUSA, 
-

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Priscila Alves Patah - 

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - -
- Ipiranga, 

COMITE 
ORGANIZADOR DOS JOGOS OLIMPICOS E PARA OLIMPICOS RIO 2016 - 

- - 
proposta uma ação d  por parte de JIAN XIAOLI, brasileira, casada, 

- - SHUNZHI JIN
- - LIN JUHUA

-

 
Encontrando-

sto de 2017. 

Uma pesquisa realizada pela Plantro-
nics, maior empresa de soluções de 
Comunicação Unificada do mundo, 

reconheceu sete tipos de comportamentos 
e personalidades que tiram a produtividade 
em qualquer reunião. Veja os tipos mais 
nocivos e perceba se algum deles faz parte 
do seu dia-a-dia:

O multitarefas – “Eu finjo que estou 
prestando atenção enquanto termino estes 
22 e-mails”. Pode parecer proatividade e 
que se está ganhando tempo, mas uma 
reunião de qualquer tipo exige atenção e 
contribuição. Geralmente, pessoas multi-
tarefas não se concentram nos assuntos e 
interrompem a discussão com perguntas 
que já foram feitas ou ideias que já foram 
discutidas. A melhor maneira de lidar com 
esse tipo de personalidade é trazê-lo para a 
discussão – “Como você poderia contribuir 
com isso?”.

O dominador - “É claro que o meu ponto 
de vista é o mais importante, então esperem 
aí enquanto eu mostro como é que se faz”. 
Segundo a pesquisa, esses participantes 
acham se consideram mais preparados para 
atingir as metas da reunião. Na maioria das 
vezes são prolixos, cortam a fala dos outros 
e usam linguagem pomposa para defender 
seu ponto de vista. Todavia, este tipo de 
comportamento guarda muita energia e 
vontade de agir – o que se bem dirigido, 
é positivo. Uma maneira de amenizar os 
comentários de participantes deste tipo 
é ampliar o ponto de vista e perguntar a 
opinião dos outros participantes.

O descarrilhador - “Eu vou falar de um 
tema totalmente fora do assunto e que só 
é relevante para mim”. Este tipo de com-
portamento pode estender uma reunião 
por horas sem que o assunto principal 
seja sequer discutido. Os descarrilhadores 
podem monopolizar e desviar o assunto em 
poucos segundos e levar os participantes a 
temas que não precisariam ser discutidos. 
Segundo a dica da Plantronics, a saída é 

Pesquisa aponta os sete piores 
participantes de reuniões

Em qualquer reunião, alguns tipos de comportamentos que atrapalham e atrasam a programação 

simples: Agradeça a informação e sugira 
que se atenham a agenda combinada.

O invisível - “Eu vou sentar aqui bem 
quieto e tentar me fundir ao ambiente”. 
O que sobra de entusiasmo nas outras 
personas, falta no participante invisível. 
Estes preferem ficar sentados e ouvir ou 
comentar por mensagens instantâneas em 
vez de falar – muitos esperam a reunião 
terminar para então compartilhar o que 
pensam. De acordo com a Plantronics, ao 
identificar tal participante, o ideal é anteci-
padamente atribuir a ele uma tarefa para a 
reunião, de modo que possam se preparar 
para contribuir com o grupo.

O pessimista - “Não, não, não. Isso não 
vai funcionar, e vou dizer por quê”. Talvez 
a intenção seja boa, mas os pessimistas 
podem sugar a energia positiva dos partici-
pantes. Este tipo de personalidade aprecia 
explicar porque algo não pode ser realizado 
e a melhor maneira de não deixar que a 
animação dos outros participantes seja 

afetada é canalizar o excesso de realismo 
em soluções, reconheça as preocupações 
ditas e pergunte, na opinião dele, qual 
seria a saída ou a melhor abordagem para 
resolver o problema.

O ruidoso - Eu vou continuar a fazer 
tudo aqui no meu canto...com muito ba-
rulho”. Atualmente, nem toda reunião é 
presencial. Muitas acontecem via skype 
ou chamadas em grupo e em praticamen-
te todas elas, um dos participantes não 
utiliza o botão mute para realizar tarefas 
simultâneas (multitarefas) e barulhentas, 
que atrapalham o andamento da discus-
são. A tecnologia já oferece recursos para 
solucionar este problema, como os head-
sets da Plantronics que cancelam o ruído 
externo, mas caso não resolva, lembre ao 
participante de deixar a linha no recurso 
mudo e se mesmo assim não surtir efeito, 
retire-o da chamada.

Fonte e mais informações: (plantronics.
com/br).
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Muito se tem ouvido falar so-
bre brasileiros que foram ten-
tar a vida em outro País. Não 
é para menos, apenas entre 
2014 e 2016, foram entregues 
cerca de 60 mil declarações 
de saída definitiva do Brasil, 
de acordo com informações 
da Receita. Número este que 
pode ser ainda maior, confor-
me indicação de especialistas 
do setor de imigração. 

Para quem quer buscar 
novas oportunidades fora do 
País, o presidente da EMDOC, 
consultoria especializada 
em mobilidade global, João 
Marques da Fonseca, e o espe-
cialista em investimentos do 
Banco Ourinvest, Mauro Calil, 
prepararam algumas dicas 
sobre como se preparar para 
ter sucesso nesta empreitada. 
Confira:
 1) Planejamento - É o 

ponto mais importante 
e a falta dele o fator de 
maior insucesso nesta 
jornada. O indicado é 
que a pessoa se prepare 
com antecedência de, 
pelo menos, 12 meses 
para uma mudança de 
país. Quando surgir a 
ideia da viagem, pense 
em todos os fatores que 
serão essenciais para a 
sobrevivência longe da 
sua terra natal como: 
família, moradia, traba-
lho, e, claro, dinheiro. 
As regras imigratórias 
têm sido desconside-
radas por muitos bra-
sileiros que vão seguir 
a vida em outra nação. 
Por exemplo, existem 
aqueles que seguem 
viagem com visto de 
turista ou estudante, 
mas estas categorias 
não permitem a per-
manência definitiva nos 
países. 

Para exercer qualquer ati-
vidade remunerada fora do 
Brasil, o cidadão tem por 

Vou sair do Brasil. E agora?
consideradas despesas fixas 
é altamente recomendável. 
Ainda no aspecto financeiro, 
o especialista destaca formas 
de levar o dinheiro para uma 
viagem. Segundo Calil, o mais 
recomendado é, em caso de 
viagens mais curtas, levar o 
dinheiro em espécie. Para 
viagens mais longas a sugestão 
é fazer remessas para o país 
destino. 
 4) Idioma - Algumas 

pessoas acreditam que 
podem aprender outro 
idioma já no destino 
final. Mas isto é um 
engano. O mais ade-
quado é já ter fluência 
na língua local antes 
da mudança. Com isso, 
você se sentirá muito 
mais seguro e apto 
para executar as suas 
demandas e viver bem 
no pais escolhido.

 5) Família - Preparar a 
família para a viagem 
é essencial. Para aque-
les que são casados e, 
principalmente, para 
os que têm filhos, o 
diálogo e a preparação 
antecipada são atitudes 
fundamentais para que 
todos estejam enga-
jados para a viagem. 
Conversar com os fi-
lhos que irão para uma 
nova escola, onde farão 
novos amigos, é um 
ponto importante. Além 
disso, é imprescindível 
discutir com o cônjuge 
se ele terá possibilida-
des reais de entrar no 
mercado de trabalho 
local e como será este 
processo para evitar 
brigas e frustrações no 
futuro. Todos alinhados 
e com o mesmo objeti-
vo, certamente, terão 
uma experiência muito 
enriquecedora.

Fonte e mais informações: 
(www.emdoc.com)

obrigatoriedade ter visto de 
trabalho, salvo os países que 
permitem que o estudante pos-
sa trabalhar algumas horas na 
semana. Porém, nestes casos, 
é somente para que o aluno 
possa ter alguma entrada de 
dinheiro para se manter no 
país durante o período esco-
lar. Nesse cenário, o indicado 
é sempre procurar conhecer 
todas as regras imigratórias, 
normas gerais de convívio, uso 
e costumes de cada região para 
ter uma vida promissora no 
destino escolhido. Se encontrar 
dificuldades, existem empresas 
especializadas em migração que 
podem ajudar em todos estes 
trâmites. 
 2) Conheça o lugar - É 

imprescindível conhecer 
pessoalmente o destino. 
Faça pelo menos três 
visitas ao local escolhi-
do, não com a visão de 
turista, mas pensando 
como morador local. 
O olhar de residente é 
muito diferente de quem 
vai para passear. Procure 
conhecer e estudar as 
regras, leis, costumes e 
diferenciais do destino. 
A cultura muda muito de 
uma nação para outra e 
é preciso se adequar aos 
hábitos locais para não 

sofrer com punições e 
multas. Outros pontos a 
serem vistos são: escola 
para os filhos, distância 
da residência para o local 
de trabalho, entre outros.

 3) Financeiro - Neste 
quesito, existem três 
cenários que devem ser 
considerados:

 a) Otimista: a pessoa já 
sai do Brasil com uma 
renda garantida no país 
destino (contrato de 
trabalho fechado, por 
exemplo);

 b) Moderado: a pessoa vai 
estudar e dependerá 
do dinheiro que eco-
nomizou ou de algum 
emprego que pode 
surgir no local; 

 c) Pessimista: situação 
em que a pessoa sai do 
Brasil sem nenhuma 
fonte de renda no país 
destino e depende-
rá exclusivamente do 
dinheiro que guardou 
antes de viajar. 

Em todas as situações é 
essencial pensar em qual 
estilo de vida se pretende 
assumir e quais serão os cus-
tos envolvidos com moradia, 
alimentação, transporte etc. 
Ter uma poupança, que cubra 
os seis primeiros meses das 
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Andréia Roma – Tatyane Luncah – Vanessa 

Cotosck – (Coord) - Leader – Relatos impressio-
nantes de atuações exitosas, isso é o que oferecem 
quarenta e quatro empreendedoras, capitaneadas 

pelas coordenadoras,  também peritas em suas áreas de atuação.  
Os acontecimentos são desfi ados,  com muita simplicidade, 
sem  perder seu tom grave, no qual reside destacável denodo, 

entrega e presente sacrifício. Só “feras”. Verdadeira aula!

Empreendedoras de Alta 
Performance: Mulheres como 
você contando suas estratégias

Marilu Diez Lisboa e Dulce Helena Penna 

Soares (Orgs) – Summus -  Sob a égide dos festejos 
dos 21 anos da criação do “Curso de formação em 
orientação profi ssional e de carreira – A facilitação 

da escolha – profi ssionais com profunda especialização, expõem 
nessa obra, suas experiências e teorias, comprovadas ao longo 
de não menos de 25 anos de trajetória. Obra que vem de en-
contro a uma premente necessidade, nos momentos “bicudos” 
que enfrentamos, e que naturalmente, se faz obrigatória a 
participação de um profi ssional orientador. Sua complexidade 

recebe tratamento factível. Apropriada!

Orientação Profi ssional em 
Ação: Formação e prática de 
orientadores – Vol. 01

Miriam Izabel de Souza – Scortecci - A Mestre 
em Psicologia Clínica, Pós-Graduada em Psicologia 
do Desenvolvimento Humano, Especializada em 
Bioenergética e muitos títulos,  do alto dos seus 30 
anos de experiência, na área da psicoterapia, lançou 
uma obra, que de maneira singela, contudo efi caz, 

irá revolucionar o modo como as pessoas se veem e ou solucio-
nam seus problemas . Em cada capítulo, a autora descreve dois 
casos reais, representados por uma Mariazinha e um Zézinho. 
Em seguida, esmiúça o tema escolhido, mostrando como os 
personagens criaram e cristalizaram crenças que limitaram a 
vida, cercearam dons, tiraram a exuberância de uma existência, 
que muitas vezes, se fez pequena e pobre. São respeitáveis 
três décadas em cena.  Sempre haverá, dentre as adversidades 
relatadas, um enquadramento para cada leitor e uma natural 
solução. Impactante!

Migalhas, Farelos e Quirelas

Émile Marco de Saint-Hilaire – Tipografi a 

de Honoré de Balzac – Coleção pequenos 

frascos - Unesp – Editado em Paris em 1827, suas 
cínicas e hilárias páginas, formam um verdadeiro 

código de “bem viver” social. Uma ácida critica à sociedade, 
que é atemporal. Seus maneirismos mudaram somente de lo-
cal. A vivacidade de Honoré é efetivamente um charme! Hoje, 
“maldosamente” o personagem seria taxado de 171. Edição em 
tamanho de bolso, muito bem elaborada, capa dura, será um 

bom presente. Certeza de ótimo entretenimento.

A Arte de Pagar Suas Dívidas e 
Satisfazer Seus Credores Sem 
Desembolsar um Tostão

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

Com apresentação de Ralph Peter.

Quando falamos em 

higiene oral no Brasil, 

analisamos um mercado 

de mais de R$ 3 bilhões, 

de acordo com a Abihpec

Já de acordo com a Eu-
romonitor, em consumo 
mundial, o Brasil está em 

terceiro lugar na área de higiene 
oral, produtos infantis e para 
cabelos. Diante desses núme-
ros, vemos o quanto crescemos 
e podemos desenvolver ainda. 

Porém, não basta se aventu-
rar nesse mercado e buscar sua 
parte nessa fatia gigantesca 
da economia. É preciso ter 
muito conhecimento sobre o 
mercado de higiene, além de 
saber conviver com a economia 
brasileira, nada estável.

Destaco isso, pois empreen-
do no segmento desde 2009 e 
já passei por várias fl utuações e 
situações, mesmo porque exis-
tem diversas regulamentações 
e exigências para comercializar 
produtos de higiene. Porém, 
o Brasil é um país com muito 
potencial e é importante saber 
explorar esse lado positivo. 

Uma grande parte do meu su-
cesso como empreendedor se 
deve ao fato de conseguirmos 
trazer algumas pessoas com 
experiência neste mercado, 
e que hoje formam os pilares 
da empresa junto a nós. Além 
disso, a estrutura é muito en-
xuta e procuramos trabalhar 
com poucas pessoas, mas 
com capacidade e vontade de 
crescer junto com a empresa.

Costumo dizer que a empre-
sa nasceu e cresceu porque eu 
e meu sócio seguimos nossas 
ideias e demos sequência ao 
projeto inicial. Claro que temos 
as difi culdades de empreender, 
seja com investimentos, for-

mação de equipe de vendas, 
melhoria de qualidade, entre 
outros pontos, que com o 
tempo, transformamos em 
outras difi culdades, que são 
encaradas de forma estratégica 
pela empresa.

Outro ponto que não posso 
deixar de mencionar é que, 
embora tenhamos grandes 
concorrentes, mantemos sem-
pre o foco na qualidade e aten-
dimento aos clientes, que estão 
em todas as partes.

Além disso, mesmo em mo-
mentos de crise, registramos 
crescimento, justamente pelo 
fato de termos melhor preço, 
atendimento e qualidade, so-
mado ao fato de nos antecipar-
mos na solução dos problemas 
dos clientes.

Isso quer dizer que nos-
sa logística e faturamento 
funcionam como um relógio 
pois tem os melhores prazos 
de entrega e o cliente tem 
apenas o estoque necessário, 
possibilitando que eles não 
disponham de capital adicional 
para mantê-lo alto.

Embora o começo de qual-
quer negócio seja desafi ador, 
o importante é transformar as 
resoluções tomadas e os pro-
blemas resolvidos em alicerces 
para dar sustentação ao negócio. 
Hoje, por exemplo, conseguimos 
chegar a um faturamento muito 
positivo em seis anos de vida, já 
que nossos concorrentes leva-
ram 20 anos ou mais para con-
seguirem o mesmo resultado.

Além disso, chega um mo-
mento em que você percebe 
que seu sonho realmente é 
real e só basta confi ança para 
encarar os próximos desafi os. 

Estamos prontos para isso.

(*) - É fundador e diretor da 
Powerdent, fabricante nacional de 

produtos de higiene bucal.

Higiene bucal, 
mercado milionário

Angelo Lloret (*)
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL . 1ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DO TATUAPÉ - COMARCA DA 
CAPITAL / SP. Edital de 1ª e 2ª Praças DE BENS IMÓVEIS e para intimação do requeridos, 
FRAMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, (CNPJ nº 56.472.970/0001-44), 
ANGIOLINO NEPITA, (CPF nº 003.374.048-87), NADIR FORCINETTI DE LION, (CPF nº 
152.819.528-03), IRACEMA FORCINETTI, (CPF nº 152.819.558-29), ADILSON FORCINETTI (CPF 
nº 039.500.458-64), AMILTON FORCINETTI, (CPF nº 106.178.888-17) e ESPÓLIO DE ADÉLCIO 
FORCINETTI, representado pela inventariante IRENE DE QUEIROZ FORCINETTI, (CPF nº 
073.586.938-33), seus cônjuges se casados forem e demais interessados , na ação de Dissolução e 
Liquidação de Sociedade, requerida por JOMAM CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA, (CNPJ nº 
48.954.267/0001-44), Processo de nº 0209392-44.2009.8.26.0008 (008.09.209392-0) – controle nº 
2341/2009 em tramite na 1ª Vara cível do Fórum do Tatuapé- Comarca da Capital/SP. Nos termos 
do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal 
de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue:  
DESCRIÇÃO DOS BENS IMÓVEIS : - Lote nº 01: Matrícula nº 229.335 do 9º Cartório de Registro 
de Imóveis de São Paulo/SP: Imóvel –  apartamento nº 72, localizado no 7º andar do Edifício Saint 
Germain, situado à Rua Emílio Mallet, número 1.504, no 27º Subdistrito - Tatuapé,  contendo a área 
real privativa de 153,390m2 (na qual já está incluída a área de 5,75m2,correspondente ao depósito 
nº 14, localizado no 2º subsolo do empreendimento), área real comum de 100,156m2, área real total 
do 253,546m2 e a fração ideal no terreno de 3,1127%. Contribuinte nº 054.070.0364-3. Consta no 
site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 55.751,24 054e débito de 
IPTU para o exercício atual no valor de R$ 4.156,94 (31/07/2017). Matrícula nº 229.350 do 9º Cartório 
de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: Imóvel – Vaga de Garagem nº 46, destinada a automóvel 
de médio porte, localizada no 2º subsolo do Edifício Saint Germain, situado à Rua Emílio Mallet, 
número 1.504, no 27º Subdistrito – Tatuapé, contendo a área real privativa de 9,870m2, área real 
comum de 24,029m2, área real total de 33,899m2 e a fração ideal no terreno de 0,2645%. 
Contribuinte nº 054.070.0419-4. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos na Dívida 
Ativa no valor de R$ 5.212,30 e débito de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 366,04 
(31/07/2017). Matrícula nº 229.351 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: Imóvel 
– Vaga de Garagem nº 48, destinada a automóvel de médio porte, localizada no 2º subsolo do Edifício 
Saint Germain, situado à Rua Emílio Mallet, número 1.504, no 27º Subdistrito – Tatuapé, contendo a 
área real privativa de 9,870m2, área real comum de 24,029m2, área real total de 33,899m2 e a fração 
ideal no terreno de 0,2645%. Contribuinte nº 054.070.0421-6. Consta no site da Prefeitura de São 
Paulo/SP débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 5.327,87 e débito de IPTU para o exercício atual no 
valor de R$ 366,04 (31/07/2017). Matrícula nº 229.365 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo/SP: Imóvel – Vaga de Garagem nº 47, destinada a automóvel de médio porte, localizada no 2º 
subsolo do Edifício Saint Germain, situado à Rua Emílio Mallet, número 1.504, no 27º Subdistrito – 
Tatuapé, contendo a área real privativa de 9,870m2, área real comum de 24,029m2, área real total de 
33,899m2 e a fração ideal no terreno de 0,2645%. Contribuinte nº 054.070.0420-8. Consta no site 
da Prefeitura de São Paulo/SP débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 5.212,30 e débito de IPTU para 
o exercício atual no valor de R$ 366,04 (31/07/2017). Valor da Avaliação do Lote nº 01: R$ 
779.000,00 (novembro/2016 – conforme fls. 2232). - Lote nº 02: Matrícula nº 229.336 do 9º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: Imóvel – Apartamento nº 82, localizado no 8º andar 
do Edifício Saint Germain, situado à Rua Emílio Mallet, número 1.504, no 27º Subdistrito - Tatuapé, 
contendo a área real privativa de 153,390m2 (na qual já está incluída a área de 5,75m2, 
correspondente ao depósito nº 16, localizado no 2º subsolo do empreendimento), área real comum 
de 100,156m2,área real total do 253,546m2 e a fração ideal no terreno de 3,1127%. Contribuinte nº 
054.070.0366-1. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 
55.751,24 e débito de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 4.156,94 (31/07/2017). Matrícula nº 
229.352 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: Imóvel – Vaga de Garagem nº 63, 
destinada a automóvel de médio porte, localizada no 2º subsolo do Edifício Saint Germain, situado à 
Rua Emílio Mallet, número 1.504, no 27º Subdistrito – Tatuapé, contendo a área real privativa de 
9,870m2, área real comum de 24,029m2, área real total de 33,899m2 e a fração ideal no terreno de 
0,2645%. Contribuinte nº 054.070.0436-4. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos na 
Dívida Ativa no valor de R$ 5.219,23 e débito de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 366,04 
(31/07/2017). Matrícula nº 229.354 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: Imóvel 
– Vaga de Garagem nº 72, destinada a automóvel de médio porte, localizada no 2º subsolo do Edifício 
Saint Germain, situado à Rua Emílio Mallet, número 1.504, no 27º Subdistrito – Tatuapé, contendo a 
área real privativa de 9,870m2, área real comum de 24,029m2, área real total de 33,899m2 e a fração 
ideal no terreno de 0,2645%. Contribuinte nº 054.070.0445-3. Consta no site da Prefeitura de São 
Paulo/SP débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 5.212,30 e débito de IPTU para o exercício atual no 
valor de R$ 366,04 (31/07/2017). Matrícula nº 229.355 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo/SP: Imóvel – Vaga de Garagem nº 73, destinada a automóvel de médio porte, localizada no 2º 
subsolo do Edifício Saint Germain, situado à Rua Emílio Mallet, número 1.504, no 27º Subdistrito – 
Tatuapé, contendo a área real privativa de 9,870m2, área real comum de 24,029m2, área real total de 
33,899m2 e a fração ideal no terreno de 0,2645%. Contribuinte nº 054.070.0446-1. Consta no site 
da Prefeitura de São Paulo/SP débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 5.212,30 e débito de IPTU para 
o exercício atual no valor de R$ 366,04 (31/07/2017). Valor da Avaliação do Lote nº 01: R$ 
779.000,00 (novembro/2016 – conforme fls. 2232). - Lote nº 03: Matrícula nº 229.337 do 9º Cartório 
de Registro De Imóveis de São Paulo/SP: Imóvel – Apartamento nº 92, localizado no 9º andar do 
Edifício Saint Germain, situado à Rua Emílio Mallet, número 1.504, no 27º Subdistrito - Tatuapé, 
contendo a área real privativa de 153,390m2 (na qual já está incluída a área de 5,75m2, 
correspondente ao depósito nº 18, localizado no 2º subsolo do empreendimento), área real comum 
de 100,156m2,área real total do 253,546m2 e a fração ideal no terreno de 3,1127%. Contribuinte nº 
054.070.0368-6. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 
55.751,24 e débito de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 4.156,94 (31/07/2017). Matrícula nº 
229.348 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: Imóvel – Vaga de Garagem nº 44, 
destinada a automóvel de médio porte, localizada no 2º subsolo do Edifício Saint Germain, situado à 
Rua Emílio Mallet, número 1.504, no 27º Subdistrito – Tatuapé, contendo a área real privativa de 
9,870m2, área real comum de 24,029m2, área real total de 33,899m2 e a fração ideal no terreno de 
0,2645%. Contribuinte nº 054.070.0416-1. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos na 
Dívida Ativa no valor de R$ 5.212,30 e débito de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 366,04 
(31/07/2017). Matrícula nº 229.349 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: Imóvel 
– Vaga de Garagem nº 45, destinada a automóvel de médio porte, localizada no 2º subsolo do Edifício 
Saint Germain, situado à Rua Emílio Mallet, número 1.504,27º Subdistrito – Tatuapé, contendo a área 
real privativa de 9,870m2, área real comum de 24,029m2, área real total de 33,899m2 e a fração ideal 
no terreno de 0,2645%. Contribuinte nº 054.070.0417-8. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/
SP débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 5.212,30 e débito de IPTU para o exercício atual no valor 
de R$ 366,04 (31/07/2017). Matrícula nº 229.353 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/
SP: Imóvel – Vaga de Garagem nº 66, destinada a automóvel de médio porte, localizada no 2º 
subsolo do Edifício Saint Germain, situado à Rua Emílio Mallet, número 1.504, no 27º Subdistrito – 
Tatuapé, contendo a área real privativa de 9,870m2, área real comum de 24,029m2, área real total de 
33,899m2 e a fração ideal no terreno de 0,2645%. Contribuinte nº 054.070.0439-9. Consta no site 
da Prefeitura de São Paulo/SP débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 5.212,30 e débito de IPTU para 
o exercício atual no valor de R$ 366,04 (31/07/2017). Valor da Avaliação do Lote nº 01: R$ 
779.000,00 (novembro/2016 – conforme fls. 2232).  AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 2.337.000,00 
(novembro/2016 – conforme fls. 2232). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 06/11/2017, 
às 15h35min, e termina em 09/11/2017, às 15h35min e; 2ª Praça começa em 09/11/2017, às 
15h36min, e termina em 29/11/2017, às 15h35min. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO 
– edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições 
no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio 
onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 
6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.
com.br. Ficam os requeridos FRAMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ANGIOLINO 
NEPITA, NADIR FORCINETTI DE LION, IRACEMA FORCINETTI, ADILSON FORCINETTI, 
AMILTON FORCINETTI, e ESPÓLIO DE ADÉLCIO FORCINETTI, representado pela inventariante 
IRENE DE QUEIROZ FORCINETTI, e seus cônjuges se casados forem e demais interessados , 
INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Dos 
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 22 de setembro  de 2017.

Nielmar de Oliveira/Agência Brasil

Nos próximos seis meses, 49% dos fumantes do país planejam 
deixar o cigarro, o maior índice registrado entre todos os 
países que compõem o Projeto ITC Brasil – pesquisa que 

mede o impacto psicossocial e comportamental de políticas para o 
controle do tabaco. Os resultados foram divulgados na sexta-feira 
(29) durante o Congresso Instituto Nacional do Câncer (Inca) 
80 anos, realizado no Rio de Janeiro.

Os dados do Projeto Internacional de Avaliação das Políticas 
de Controle do Tabaco (Projeto ITC Brasil) englobam informa-
ções relativas a 24 países. Entre os principais motivos apontados 
pelos fumantes para deixar o hábito estão a preocupação com a 
própria saúde, com os danos que possam vir a causar em outras 
pessoas pelo tabagismo passivo e com a possibilidade de dar mau 
exemplo a crianças. A pesquisa indica, entre outros aspectos, 
que os fumantes brasileiros estão altamente motivados para 
deixarem de fumar e apoiam novas ações governamentais de 
combate ao tabagismo.

Para a diretora-geral do Inca, Ana Cristina Pinho, os dados 
signifi cam um “pedido de socorro” por parte dos fumantes do 
país, que querem deixar o vício mas não conseguem. “Os números 
mostram com muita clareza o que signifi ca a dependência física 
e psíquica de uma droga. O fumante tem a consciência de que 
o tabaco é danoso à sua saúde, mas não consegue se libertar 
da dependência”. Para a diretora-geral do instituto, “o fumante 
tem a consciência de que fumar é nocivo à sua saúde  e à de sua 
família, e todo o impacto social envolvido. Os números constituem 
sim em um pedido de socorro por parte dos que querem deixar 
o vício”, enfatiza.

De acordo com a pesquisa, os resultados relativos aos que pla-
nejam deixar o vício nos próximos seis meses no Brasil  indicam 
“um índice bastante elevado, principalmente se comparado ao de 
países desenvolvidos com programas estruturados de controle 
ao tabaco como Estados Unidos (índice de 37%), França (34%), 
Inglaterra (33%) e Alemanha (apenas 10%)”. Além de registrar o 
maior percentual de entrevistados que planejam deixar o cigarro 
nos próximos seis meses, o estudo revela que fumantes e não 
fumantes apoiam a criação de novas ações governamentais para 
o combate ao tabagismo.

A secretária-executiva da Comissão Nacional para Implementa-
ção da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CONICQ), 
Tânia Cavalcante, destaca que a mudança de visão da sociedade 
brasileira em relação ao cigarro é fruto do trabalho de diversos 
atores ao longo dos anos. “Essa mudança na postura em relação 
ao hábito de fumar, que era bem visto e amplamente estimulado 
no Brasil entre as décadas de 70 a 90, é fruto de um longo trabalho 
desenvolvido pelo Inca e pelo Ministério da Saúde, em parceria 
com secretarias de saúde e a sociedade civil”, aponta.

Quase 50% dos fumantes 
querem deixar o cigarro nos 

próximos meses, indica estudo
“Os números mostram com muita clareza o que signifi ca a dependência física e psíquica de uma droga. 
O fumante tem a consciência de que o tabaco é danoso à sua saúde, mas não consegue se libertar da 
dependência”

A pesquisa indica que os fumantes brasileiros estão altamente 

motivados para deixarem de fumar.
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Proibição e regulamentação
Outra constatação da pesquisa é a de que existe um forte 

apoio até mesmo para a proibição total da comercialização dos 
produtos de tabaco. O Projeto ITC perguntou a todos os 1.358 
entrevistados, entre setembro de 2016 e março de 2017, se eles 
apoiam ou se opõem a uma proibição total de produtos de tabaco 
nos próximos 10 anos caso o governo forneça tratamento para 
ajudar fumantes a deixarem o vício. Os resultados mostram que 
68% dos fumantes e 77% dos não fumantes pesquisados “apoiam” 
ou “apoiam fortemente” essa proibição.

Vera Luiza da Costa e Silva, chefe do secretariado da Convenção 
do Controle de Tabaco da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
ressaltou durante o congresso que a proibição do tabaco não está 
em pauta. “Os dados do ITC não propõem essa proibição, eles 
simplesmente utilizam este indicador como medida da não acei-
tação social do produto por parte do fumante e do não fumante. 
E quando você vê que uma parte grande da população acha até 
que proibir seria uma solução, é porque a situação está chegando 
a um ponto em que o produto não está sendo bem aceito”, disse.

Para ela, os resultados da pesquisa são um estímulo para se 
discutir como avançar na regulamentação do uso de outras subs-
tâncias, como o álcool e alguns produtos alimentícios. “[Pensar] 
em como se avançar dentro da mesma lógica de regulamentar. 
Não é proibir, é regulamentar. E ter um olhar, dentro desta 
regulamentação, voltado principalmente para os adolescentes 
e para a população de baixa renda”, disse. A importância da 
regulamentação também foi defendida pela diretora-geral do 
Inca, Ana Cristina Pinho. Para ela, ao contrário das drogas ilícitas, 
no caso do cigarro o que se pretende é reduzir o consumo via 
estrangulamento do acesso ao produto.

“É o caso de difi cultar o consumo via estrangulamento, difi -
cultando o início do hábito, daí a importância de uma política 
educativa tendo como meta difi cultar o vício do hábito de fumar: 
e aí o público-alvo é a criança e o adolescente, porque 90% dos 
fumantes adquirem o hábito nesta fase da vida”, destaca. No en-
tendimento de Ana Cristina, “é necessário primeiro desmistifi car, 
tirar o glamour do hábito pelo tabaco”. Esse trabalho passa por 
medidas relacionadas à indústria tabagista, como a padronização 
das embalagens e a questão dos aditivos que adicionam sabores 
aos cigarros. No entanto, ações desse tipo envolvem a formulação 
de legislação específi ca.

“Já existem muitos projetos que contemplam algumas dessas 
medidas, mas o lobby no Congresso Nacional é muito forte por 
conta de parlamentares ligados diretamente à indústria tabagista. 
E eles [projetos] estão lá parados e são de difícil aprovação. Mas 
é um desafi o que precisa ser encardo porque o custo para o país 
é muito alto”, argumenta.
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