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“Palavra puxa palavra, 
uma ideia traz outra, 
e assim se faz um 
livro, um governo,
ou uma revolução”.
Machado de Assis (1839/1908)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,44% Pontos: 
74.157,37 Máxima de +0,07% 
: 74.542 pontos Mínima de 
-0,53% : 74.093 pontos Vo-
lume: 7,13 bilhões Variação 
em 2017: 23,13% Variação no 
mês: -0,2% Dow Jones: +0,14% 
(18h43) Pontos: 23.557,99 
Nasdaq: +0,32% (18h43) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,2297 Venda: R$ 
3,2302 Variação: +0,24% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,31 Venda: 
R$ 3,41 Variação: +0,2% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,2294 Venda: 
R$ 3,2300 Variação: -0,22% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,2030 Venda: R$ 3,3770 Va-
riação: +0,21% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,09% ao 
ano. - Capital de giro, 11,18% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.287,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,31% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,500 
Variação: +0,3%.

(dezembro) Cotação: R$ 3.235,00 
Variação: +0,33% - Euro (18h43) 
Compra: US$ 1,1926 Venda: US$ 
1,1927 Variação: +0,66% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,8490 
Venda: R$ 3,8510 Variação: 
+0,86% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,7700 Venda: R$ 4,0000 
Variação: +0,76%.

tos: 6.889,16 Ibovespa Futuro: 
-0,64% Pontos: 74.215 Máxi-
ma (pontos): 74.960 Mínima 
(pontos): 74.215. Global 40 
Cotação: 921,591 centavos de 
dólar Variação: +0,59%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
afi rmou na sexta-feira 

(24), que, se a reforma da 
Previdência não for apro-
vada, os gastos do governo 
com aposentadoria e outros 
benefícios sociais vão chegar 
a cerca de 80% do Orçamento 
da União daqui a 10 anos. O 
nível atual é de 50%. “É isso 
que eu tenho dito aos parla-
mentares”, disse. “E se colo-
car mais 10 anos, não haverá 
dinheiro para educação, saú-
de ou infraestrutura, todos 
os recursos serão para pagar 
aposentadoria”, afi rmou.

As declarações foram da-
das em palestra na sede da 

Meirelles: em 10 anos, 
Previdência e outros benefícios 
somarão 80% do Orçamento

Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina 
(Fiesc), em Florianópolis, 
sobre o atual panorama da 
economia brasileira. Meirelles 
comparou o sistema previ-
denciário do Brasil com o de 
outros países e mostrou que a 
aposentadoria dos brasileiros 
chega a 76% do salário médio 
que receberam enquanto esta-
vam no mercado de trabalho. 
Para os países europeus, a taxa 
é de 56%. 

Ele também disse que a idade 
média de aposentadoria no 
Brasil é baixa, de 59 anos. Na 
comparação com os países que 
formam a OCDE, só Luxembur-
go tem idade média menor, de 

58 anos. “O México, que tem 
perfi l econômico semelhante 
ao nosso, tem média de 72 
anos”. O ministro comentou 
que chegou a ouvir uma vez 
que a Previdência no Brasil é 
uma das melhores do mundo 
e disse que, de fato, o sistema 
brasileiro é muito generoso, 
mas que tem um problema: 
“Quem paga?”. “O Brasil tem de 
gerar riqueza para que a popu-
lação ganhe cada vez mais, mas 
para isso tem de equilibrar as 
contas públicas, porque se não 
fi zer isso a taxa de juros volta 
a ser alta e a infl ação volta a 
ser alta”.

Antes da palestra, Meirelles 
almoçou com o governador 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em Florianópolis, alertou que se reforma da 
Previdência não for aprovada, os gastos sociais vão chegar a 80% do Orçamento.

de Santa Catarina, Raimundo 
Colombo. A reunião ocorreu 
em um momento em que o 
governo federal busca o apoio 
dos governadores para que 

estes convençam os parla-
mentares de seus Estados a 
votar a favor da reforma da 
Previdência. Também partici-
param do encontro os depu-

tados federais catarinenses 
João Paulo Kleinübing e João 
Rodrigues, ambos do PSD, o 
mesmo partido de Colombo 
e Meirelles (AE).

Lei do Xixi
O prefeito João Doria sancionou 

a lei, de autoria do vereador Caio 
Miranda Carneiro, que prevê a 
aplicação de multa de R$ 500,00 
para quem for fl agrado urinando 
em vias ou logradouros públicos. 
A lei visa municiar a população 
com uma ferramenta que promova 
um convívio sustentável durante 
grandes eventos, como o Carnaval, a 
Virada Cultural, a parada LGBT e a 
entrada e saída de jogos de futebol.

O comércio da cidade de São 
Paulo vem mostrando aumento 
gradativo em sua propensão 
a investir, seja contratando 
empregados, seja adquirindo 
equipamentos, reformando ou 
abrindo novas lojas. É o que 
mostra o Índice de Expansão 
do Comércio de novembro, 
que registrou 99,4 pontos, 1% 
a mais do que outubro. Trata-
-se da quinta alta consecutiva 
e a maior pontuação desde 
janeiro de 2015 (100,3 pontos). 
Na comparação com o mesmo 
período de 2016, o indicador 
cresceu 14,5%. A pesquisa é 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP. 

O Nível de investimento das 
empresas aumentou 3,2% em 
relação a outubro, ao passar 
de 76,2 para 78,7 pontos. Na 
comparação anual, houve forte 
aumento de 24,3%. O subíndice 
Expectativas para contratação 
de funcionários apontou leve 
queda de 0,4% na comparação 
com outubro e atingiu 120,1 
pontos, ante os 120,6 pontos no 
mês anterior. Na comparação 
com novembro do ano passado, 

O ministro da Secretaria-
-Geral da Presidência, Moreira 
Franco disse, na sexta-feira 
(24), que o governo federal 
trabalha para a aprovação da 
reforma da Previdência ain-
da este ano. O Planalto atua 
para a retirada de “todos os 
obstáculos” e assim permitir a 
aprovação do texto pelo Con-
gresso, destacou o ministro 
após cerimônia para anunciar 
a liberação de recursos para a 
conclusão das obras da segunda 
ponte sobre o Rio Guaíba, em 
Porto Alegre.

“A reforma da Previdência é 
fundamental para o país. Não 
é uma questão de governo. É 
uma questão de país. As contas 
públicas não suportam o sis-
tema atuarial que caracteriza 
a Previdência no Brsil”, disse 
Moreira Franco. Ele usou com 
exemplo a situação do estado 
do Rio que enfrenta problemas 
para o pagamento de benefícios 
dos servidores públicos apo-
sentados, além da difi culdade 
do governo fl uminense para 
manter os salários dos servi-
dores da ativa.

No caso específi co da refor-

Moreira Franco fala sobre a 
reforma da Previdência.

A Anatel informou que o Bra-
sil registrou 41.106.021 linhas 
fi xas de telefone em setembro 
de 2017, o que corresponde 
a uma redução de 1.135.158 
(-2,69%) quando comparado 
com o mesmo mês do ano pas-
sado. Enquanto as linhas das 
concessionárias da telefonia 
fi xa apresentaram queda de 
1.056.716 linhas (-4,23%), as 
empresas autorizadas perde-
ram 78.442 acessos (-0,46%) 
no período.

Entre as autorizadas, a TIM, 
com a entrada de 199.651 
novas linhas, apresentou o 
maior crescimento nos últimos 
12 meses, de 38,57%, seguida 
da Algar Telecom, com mais 
70.283 novas linhas (28,55%), 
e da Oi, com 15.279 novos 
acessos (9,68%). As conces-
sionárias que apresentaram 
crescimento no período foram 
Algar Telecom, com 21.035 
novas linhas (2,87%), e a Cla-
ro, com a adição de 177 novos 
números (10,79%). As demais 
registraram redução.

Na comparação entre setem-
bro e agosto de 2017, o país 
registrou redução de 117.493 
linhas fi xas, queda de 029%. 
As concessionárias apresen-
taram diminuição de 136.761 
linhas (-0,57%) e as autoriza-
das aumento de 19.268 linhas 

Em um ano, houve redução de 
1.135.158 linhas fi xas.

Rio - O ministro do STF, 
Marco Aurélio Mello afi rmou 
na sexta-feira (24), que a 
Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj) não poderia ter usado a 
decisão do STF sobre o senador 
Aécio Neves para soltar os de-
putados Jorge Picciani, Edson 
Albertassi e Paulo Melo, em 
decisão no dia 17, tampouco 
ter expedido alvará de soltura 
à Cadeia Pública em que esta-
vam. “A decisão foi específi ca 
do processo envolvendo o 
senador Aécio”, afi rmou, em 
evento da FGV no Rio. 

“Chegou a notícia de que a 
Alerj teria observado a nossa 
decisão no caso Aécio. Mas não 
foi isso que ocorreu”, pontuou. 
“A Assembleia decidiu, a partir 
da Constituição do Estado, 
que prevê a inviolabilidade. Na 
quinta-feira (23) liberei Ação 
Direta de Inconstitucionalida-
de da Associação dos Magistra-
dos Brasileiros que ataca esse 
dispositivo da Constituição 
Estadual. Ela é harmônico ou 
confl ita com a Constituição 
Federal? Com a palavra, o Su-
premo. Sou relator e não posso 
adiantar meu voto”.

Ele lembrou que a Alerj não 
poderia ter expedido alvará 
de soltura para os deputados, 
o que cabia ao TRF-2. “Talvez 
tenha havido um ato falho da 
Assembleia quando ela própria 
expediu o alvará de soltura. 

Ministro do STF, Marco 
Aurélio Mello.
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Antônio Carlos Mafalda/Mafalda Press/Estadão Conteúdo

São Paulo - O presidente 
do Banco Central (BC), Ilan 
Goldfajn, rechaçou na sexta-
-feira (24), a ideia de usar as 
reservas internacionais, supe-
riores a US$ 380 bilhões, no 
fi nanciamento de projetos de 
infraestrutura.

O titular do BC lembrou que, 
enquanto muitos países acumu-
laram reservas lastreadas em 
petróleo, no Brasil, as reservas 
se formaram a partir de dívidas 
- o País se endivida em reais e 
compra dólares.

“Temos muita reserva e muita 
dívida. Se usarmos as reservas, 
fi ca só a dívida”, comentou o 
presidente do BC em evento 
na capital paulista. Goldfajn 
ressaltou o papel importante 
das reservas internacionais 
nos momentos de incerteza 
e considerou que a possibili-

BC rechaça uso de reservas para 
infraestrutura e alerta sobre moedas virtuais

transações dessas moedas 
poderão ser utilizadas para 
outras fi nalidades no sistema 
fi nanceiro tradicional. “É algo 
que não deveríamos abandonar 
totalmente. Podemos pegar o 
que é bom, que é a tecnologia, 
e usar para outros fi ns”, comen-
tou, ao lembrar que, na semana 
passada, o BC alertou em comu-
nicado que essas moedas não 
são reguladas e que os ilícitos 
cometidos por vários instru-
mentos, inclusive bitcoins, estão 
sujeitos a punições. 

O titular do BC frisou que a 
instituição se posiciona contra 
irregularidades, bem como 
bolhas geradas pela valoriza-
ção de moedas criptografadas, 
que não têm garantia. “Quem 
comprar essas moedas tem que 
saber que não há uma regulação 
por trás”, alertou (AE).

Governo quer aprovar 
reforma ‘ainda este ano’

ma, Moreira Franco afi rmou 
que acredita “no espírito pú-
blico” dos parlamentares. Se-
gundo ele, a Câmara e o Senado 
têm votado “com muita clareza 
e fi rmeza”. “Os deputados e 
senadores saberão votar em 
benefício do país”, compeltou 
ao destacar a importância de 
concluir o processo ainda este 
ano. E, para isso, o governo 
tem usado sua ‘capacidade 
de convencimento’. “Política 
se dá por meio do diálogo. E 
não queremos que o sistema 
previdenciário brasileiro seja 
meia-sola”, concluiu (ABr).

dade de usá-las só poderá ser 
estudada depois da crise. Mas, 
mesmo nesse caso, disse, as 
reservas deveriam ser usadas 
para abater a dívida, não para 
investimentos. “Um dos gastos 
mais meritórios é o de infraes-
trutura, mas não deixa de ser 

um gasto e temos que reduzir 
a dívida”, declarou.

Ilan também informou que 
a instituição vai coibir ilícitos 
e bolhas no mercado de moe-
das virtuais, como os bitcoins. 
Ponderou, contudo, que as 
tecnologias empregadas nas 

Foi ‘ato falho’ da Alerj 
expedir alvará de soltura

Poderia ter derrubado a prisão 
e comunicado o TRF. Quem 
expede alvará de soltura é o 
órgão julgador”, disse o mi-
nistro. “Se entendermos que a 
própria Constituição Federal 
assegura a inviolabilidade dos 
integrantes das Assembleias, é 
claro que essa ótica se aplicará 
às 27 Assembleias”.

No começo deste mês, Mello 
afi rmara estar “atônito” com 
decisões de Assembleias Le-
gislativas de Estados que sol-
taram parlamentares presos, 
baseando-se no julgamento do 
STF de outubro que acabou por 
benefi ciar Aécio, ao permitir 
que o Senado revisse seu afas-
tamento. “Não sei como estão 
interpretando, fi quei um pouco 
atônito. Mas como a criativida-
de interpretativa do homem é 
muito grande e vivenciamos 
tempos estranhos” (AE).

Queda de quase
1,14 milhão de

linhas fi xas de telefone

fi xas (+0,11%). O maior cres-
cimento no número de linhas 
das autorizadas foi em Santa 
Catarina, com 47.098 novas 
linhas (+6,91%) nos últimos 
12 meses. A maior redução 
foi em São Paulo, com menos 
80.995 (-1,38%). Em relação 
às concessionárias, todos os 
estados apresentaram queda 
no período.

Na comparação entre setem-
bro e agosto de 2017, Minas 
Gerais apresentou o maior 
crescimento das autorizadas 
no país, com mais 4.797 linhas 
(+0,35%), e o Rio de Janeiro a 
maior queda, com menos 4.439 
linhas fi xas (-0,21%). Em rela-
ção às concessionárias, o Acre 
com mais 79 linhas (+0,13%) foi 
o único estado que apresentou 
variação positiva (ABr).

Comércio continua a 
mostrar crescimento

a variação foi positiva em 8,8%. 
Apesar da leve queda, o em-

prego foi o primeiro item a se 
recuperar no varejo, uma boa 
informação diante da neces-
sidade que o Brasil enfrenta 
de criar vagas de trabalho. 
Segundo a FecomercioSP, o 
varejo continua a ser a porta 
de entrada do mercado de 
trabalho para muitas pessoas. 
A tendência de recuperação 
da confi ança dos empresários 
do varejo reforça a intenção de 
se investir, o que deve ganhar 
ainda mais corpo no próximo 
ano (AI/FecomercioSP).

Ilan Goldfajn é o novo presidente do banco central.
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Mario Enzio (*)

Só na certeza

Efetuar um comentário, 
dar uma opinião, pode 
custar a cabeça do 
desavisado se ao souber 
o que está falando. 
Acredita mesmo nisso? 

Têm pessoas que quan-
do abrem a boca são 
como metralhadora 

desgovernada: sai asneira, 
absurdos e bobagens para 
todos os lados. Nem sempre 
estão preocupadas em se-
rem ponderadas, coerentes, 
analíticas em relação ao fato 
que estão comentando. Penso 
que estão mais preocupadas 
em ouvir a sua voz, que lhes 
encanta e entorpece.

Nada de querer ter algum 
bom senso em relação ao as-
sunto. É só para emitir algum 
som. E é como se ao ouvir 
sua voz é que irá começar a 
raciocinar. São pessoas que 
não conseguem pensar em 
silêncio, em concatenar as 
ideias antes de abrir a boca. 
Por vezes nem esperam o 
outro terminar o que estão 
falando e já disparam a se 
intrometer e dizer o que não 
conseguem entender. 

Sim, por mais rápido que 
possa haver algum sentido o 
que sai primeiro é a emoção 
que está contida no desejo de 
falar sobre qualquer coisa que 
lhe venha à cabeça. E, assim, 
surgem debates que fazem 
pouco sentido. Interferências 
que não estão dentro do con-
texto ou comentários que não 
tem nada a ver com o que está 
em questão. 

A internet é um local onde 
encontramos os comentários 
mais desconexos, nem sei se 
são intencionais, entretanto 
revelam algumas vezes total 
desconhecimento do que a 
matéria acima estava que-
rendo debater ou pontuar. 
Com raras exceções, há 
publicações pertinentes, até 

bem colocadas e instigantes. 
Ou seja, o que se fala tem a 

ver com o que está colocando 
em foco naquele ato discur-
sivo. No popular: o que se 
comenta é parte integrante 
ou complementar ao assunto 
principal. Vamos pular de um 
ponto a outro.

Preste atenção numa mesa 
de bar, quando conhecidos 
resolvem falar ao mesmo 
tempo, suas conversas se 
sobrepõem. Ouvem-se várias 
vozes. Parece que apesar de 
não haver consenso no que 
falam, até conseguem se en-
tender, mantém um diálogo 
confuso, mas aceso, e a coisa 
vai fluindo, sem muita preo-
cupação, porque faz parte do 
ambiente e do encontro. 

Não há muito com o que 
se preocupar, porque grande 
parte do que se está falando é 
conversa mole sem qualquer 
pretensão. Isso pode ser ava-
liado dessa maneira. Ou seja, 
conforme o ambiente, o que 
falamos pode ser prejudicial 
para nos fazermos entender 
ou socializar. Até arranjar um 
emprego. 

Na hora de responder as 
perguntas de um entrevista-
dor exige-se ponderação e ho-
nestidade. Mas, não excessos 
de franqueza e intimidade. As-
sim sendo em cada ambiente 
o que se fala pode ou não ser 
prejudicial à sua aceitação, 
confiança ou imagem. 

Em reflexão, não saberia 
precisar o número de pessoas 
que nem esteja preocupada 
com isso, batem no peito com 
orgulho dizendo: “é meu jeito 
de ser” ou “cheguei nessa 
idade falando o que me dá na 
telha e não vai ser agora que 
irei mudar”. 

Conhece alguém assim?

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

Direito e Ciências Sociais. 
Email: (enzio@uol.com.br).
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O contingente de cor bran-
ca representava 44,2% 
do total populacional 

do país em 2016, com 90,9 
milhões de pessoas. Em 2012, 
esse índice era de 46,6%. Mais 
8,2% se declararam de cor 
preta, um total de 16,8 milhões 
de pessoas, no ano passado. Em 
2012, eram 7,4%.

Entre as grandes regiões do 
país, 76,8% da população do Sul 
se declaravam branca, 18,7%, 
parda e 3,8%, preta. Na Região 
Norte, 72,3% da população 
eram parda, 19,5%, branca e 
7%, preta. Na Região Sudeste, 
a que tem a maior proporção 
de população residente, 52,2% 
disseram ser brancos, 37,6%, 
pardos e 9%, pretos.

No Brasil, no ano passado, a 
população residente foi estima-

No Brasil, no ano passado, a população residente foi estimada 
em 205,5 milhões de pessoas. Em 2012, eram 198,7 milhões, 

uma variação de 3,4%.

O príncipe herdeiro da Arábia 
Saudita e líder de fato do país, 
Mohamed bin Salman, acusou o 
guia supremo do Irã, aiatolá Ali 
Khamenei, de ser o “novo Hitler 
do Oriente Médio”. O ataque 
chega em meio à escalada da 
tensão entre as duas maiores 
potências muçulmanas da 
região, que atualmente prota-
gonizam disputas por influência 
na Síria, no Iêmen e no Líbano.

“Aprendemos com a Eu-
ropa que a pacificação não 
funciona. Não queremos que 
um novo Hitler no Irã repita 
no Oriente Médio aquilo que 
ocorreu na Europa”, disse Bin 
Salman, também conhecido 
como “MbS”, em entrevista ao 
jornal “The New York Times”, 
falando sobre Khamenei. Com 
apenas 32 anos e se vendendo 
como um “reformista” mode-
rado, o príncipe herdeiro vem 
cada vez mais exercendo a 
liderança da Arábia Saudita, 
que teoricamente é governada 
pelo rei Salman, de 81.

Há quase um ano afastado, o 
golfista norte-americano Tiger 
Woods irá voltar a disputar 
uma competição de golfe. O ex-
-número um do golfe mundial, 
de 41 anos, jogará o Hero World 
Challenge, que será realizado 
entre os dias 30 de novembro 
e 3 de dezembro em Bahamas, 
no Caribe.

De acordo com o atual número 
um do golfe e organizador do 
campeonato, Jason Day, Woo-
ds está ‘pela primeira vez em 
três anos sem dores’. “Neste 
campeo nato, Woods não terá 

nenhuma pressão sobre ele, 
pois haverá apenas 18 jogadores. 
Ele me disse que voltou a bater 
a bola com a força de antes”, 
concluiu o golfista australiano.

O último torneio disputado 
por Woods foi em fevereiro, nos 
Emirados Árabes Unidos, mas 
ele abandonou a competição 
por não ter suportado suas 
dores nas costas. Woods viu 
sua carreira entrar em declínio 
em 2009, após a revelação de 
que havia traído sua esposa na 
época, Elin Nordegren, com 
várias mulheres (ANSA).

Universidade 
de Pisa lança 
programa de 
estudos para 
estrangeiros

A Universidade de Pisa, no 
norte da itália, inaugurou a 
“Foundation Course”, um pro-
grama de estudos destinado 
para alunos estrangeiros que 
não possuem os requisitos 
mínimos para se inscreverem 
nas universidades italianas. A 
instituição é a primeira da Itália 
a ter adotado o programa, que 
já é utilizado em diversas outras 
univesidades da Europa.

Serão disponibilizados cursos 
em dois tipos de áreas, humanas 
e científico, e eles vão preparar 
os alunos para serem aprova-
dos nos cursos presentes na 
faculdade, como por exemplo, 
engenharia ou farmácia. Além 
das aulas de acordo com a área 
selecionada, os estudantes vão 
receber um curso de língua 
italiana.

“Através da frequência no 
Foundation Course e com a 
superação dos relativos exa-
mes, os estudantes poderão 
sucessivamente prosseguir 
com sua carreira acadêmica 
inscrevendo-se em um curso 
de primeiro nível”, diz em nota 
a Universidade (ANSA).
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Submarino argentino ARA San Juan, que está desaparecido.
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aA pista mais concreta sobre 
o submarino argentino que 
desapareceu na semana pas-
sada, com 44 pessoas a bordo, 
foi fornecida pela Organização 
do Tratado de Proibição Com-
pleta dos Ensaios Nucleares 
(OTPCE), com base em Viena. 
No último dia 15, duas estaço-
es hidro-acústicas detectaram 
“um sinal incomum”, produ-
zido três horas após a última 
comunicação da tripulação 
com a base e a 48 km do local 
onde o submarino estava.

As duas estações, que re-
gistraram um ruído “consis-
tente com o de uma explosão 
debaixo da água”, ficam na 
ilha britânica de Ascenção, 
no Atlântico, e o arquipéla-
go francês de Crozet, ao sul 
do Oceano Índico. Ambas 
formam parte de uma rede 
internacional, montada pelos 
membros da OTPCE, para 
monitorar a realização de 
testes nucleares que possam 
ameaçar a paz mundial.

As informações dessas es-
tações foram cruzadas com 
outras, obtidas pela megao-
peração de busca e resgate, 
da qual participam 12 países, 
além da Argentina. A conclu-

População brasileira é formada 
basicamente de pardos e 

brancos, mostra IBGE
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) 2016, divulgada sexta-feira 
(24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela que, no critério de declaração de 
cor ou raça, a maior parte da população brasileira residente é parda: são 95,9 milhões de pessoas, 
representando 46,7% do total. Em 2012, início da Pnad Contínua, esse percentual era 45,3%

da em 205,5 milhões de pessoas. 
Em 2012, eram 198,7 milhões, 
uma variação de 3,4%. A Região 
Sudeste concentrava 42% da po-
pulação e registrou aumento de 
3,1% em quatro anos. Em rela-
ção ao sexo, as mulheres repre-
sentavam 51,5% da população 
residente e os homens, 48,5%, 
não sendo observada alteração 
nesses percentuais entre 2012 
e 2016, segundo o IBGE.

Em 2012, o grupo de pes-
soas com 60 anos ou mais de 
idade correspondia a 12,8% 
da população. Em 2016, esse 
percentual subiu para 14,4%, 
evidenciando o envelhecimento 
dos brasileiros. Por outro lado, 
a parcela de crianças de 0 a 9 
anos na população residente 
passou de 14,1% para 12,9% 
nesse período (ABr).

Demora em associar ruído a submarino 
causa polêmica na Argentina

são, divulgada pela Marinha 
argentina, foi de que houve uma 
explosão no submarino. Navios 
e aviões foram mobilizados para 
buscar o ARA San Jose no local 
indicado pelos sensores, mas as 
esperanças de encontrar alguém 
com vida são pequenas. Um 
submarino só tem capacidade 
para armazenar oxigênio du-
rante oito dias. Depois, precisa 
subir à superfície para renovar 
o ar – coisa que não ocorreu.

“Foi uma explosão pequena. 
Não estou dizendo que o sub-
marino explodiu totalmente. 
Mas, pela localização e a hora 

(da explosão), é possível 
que esteja relacionado ao 
submarino argentino”, disse 
o secretário-geral da OTPCE, 
Lassina Zerbo, ao explicar 
que, ao contrário do que mui-
tos pensam, o fundo do mar 
não é silencioso, está cheio de 
ruídos. Algumas famílias dos 
44 tripulantes ainda guardam 
alguma esperança e continu-
am na base naval de Mar del 
Plata. Do lado de fora, ban-
deiras, cartazes e correntes 
de orações, em solidariedade 
aos tripulantes desaparecidos 
(ABr).  

Príncipe saudita chama 
aiatolá do Irã de ‘novo Hitler’

No início de novembro, uma 
comissão anticorrupção pren-
deu dezenas de membros da 
família real e do governo, em 
um ato interpretado como um 
expurgo promovido por Bin 
Salman para eliminar possíveis 
adversários internos. Além dis-
so, ele é acusado de estar por 
trás da renúncia - atualmente 
suspensa - do primeiro-ministro 
do Líbano, Saad Hariri, que 
chefia um gabinete de união 
nacional com o grupo xiita 
Hezbollah, apoiado, armado e 
treinado pelo Irã (ANSA).

Tiger Woods voltará a 
competir após quase um ano

Recentemente 
Woods caiu 
para a 
posição 1005 
no ranking 
mundial.

Aposentados e pensionistas 
do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) começaram a 
receber, desde sexta-feira (24), 
a segunda parcela do décimo 
terceiro salário. Os primeiros a 
receber são os que ganham até 
um salário mínimo. A primeira 
parcela foi depositada entre os 
meses de agosto e setembro.

O depósito da gratificação 
será feito junto com a folha de 
pagamento mensal do INSS, 
que começa a ser depositada 
também nesta sexta-feira e 

segue até o dia 7 de dezembro. 
Mais de 29,7 milhões de bene-
ficiários receberão a segunda 
parte do abono anual, que re-
presenta uma entrada extra de 
recursos na economia de pelo 
menos R$ 20,4 bilhões nos me-
ses de novembro e dezembro. 

O pagamento dessa segunda 
parte do abono virá com o des-
conto do Imposto de Renda. Por 
lei, não têm direito ao décimo 
terceiro os segurados - 4, 6 mi-
lhões - que recebem benefícios 
assistenciais (Loas) (ABr).

Aposentados 
começaram a receber 

segunda parcela do 13º
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A - Feliz Natal Brasil 
Cláudia Leitte, Anitta, Larissa Manoela, Wanessa, Alexandre Pires, Daniel, 
Carmen Monarcha e Caio Duran são as estrelas que farão parte da primeira 
edição do Feliz Natal Brasil/Believe, que acontece no dia 19 de dezembro, no 
Allianz Parque, promovido pelo Instituto Projeto Neymar Jr (INJR) e pela 
WNB Produções. Esse time de craques estará reunido, com o melhor da 
música clássica e um coral de centenas de vozes, para interpretarem juntos as 
mais belas canções de Natal. O encontro chamará a atenção para o trabalho 
desenvolvido no INJR, localizado no Jardim Glória, na Praia Grande, que tem 
capacidade de atender mais de 3.000 crianças, adolescentes, familiares e 
impacta a vida de 10 mil pessoas. Entradas: (www.ingressorapido.com.br).

B - Indústria em Transformação
Considerado o principal fórum de inovação da indústria de máquinas e 
equipamentos, o ‘Abimaq Inova 2017’ acontece nesta terça-feira (28), 
e terá como tema “A Indústria em Transformação: Novos Modelos de 
Negócios”. O encontro acontece das 13h30 às 18h. Trará Cases de Su-
cesso na utilização das tecnologias de cloud computing, redes sociais, 
mobilidade, inteligência artificial, IoT, sensores, entre outras. Destaque 
especial para Cristiane Tarricone, VP de Serviços do Gartner, que será 
Keynote Speaker com tema ‘The Top 10 Strategic Technology Trends 
for 2018’.  Abimaq fica na Av. Jabaquara, 2925 e as inscrições devem ser 
realizadas através do site (www.abimaq.org.br).

C - Falar em Público  
Timidez, insegurança ou até mesmo falta de costume são alguns dos motivos 
que atrapalham apresentações e, em alguns casos, até a vida profissional 
de quem está tentando transmitir sua mensagem. A Univoz Consultoria e 
Desenvolvimento de Pessoas em Comunicação Humana promove temas  
relevantes, como nos dias 6 e 8 de dezembro o curso ‘Técnicas de Apre-
sentação’, que capacita os participantes à falar para plateias. As aulas terão 
como objetivos aprimorar as habilidades de comunicação para apresentações, 
treinamentos, palestras, reuniões, workshops, entre outros eventos, além de 
auxiliar no desenvolvimento das habilidades verbais e não verbais de cada 
participante. Mais informações: tel. (11) 3262-2009 (www.univoz.com.br). 

D - Mulheres Programadoras
As mulheres que desejam aprender a programar, seja para seguir carreira 
na área ou por pura curiosidade, agora têm uma nova chance. Em parceria 

com a 99jobs e a Mastertech, a Avanade, consultoria líder em soluções 
inovadoras, serviços digitais e soluções para negócios, criou o 1º progra-
ma de estágio da empresa que ensina mulheres a programar. É o ‘Ada 
Bootcamp’. É para mulheres que se inscreverem e forem selecionadas 
no Programa de Estágio da Avanade 2018. Vale qualquer graduação, com 
formação entre 12/2018 e 12/2019 e não é preciso saber nem uma linha de 
código. As inscrições são pelo site da 99jobs até o dia 24 de novembro de 
2017. O estágio começa em janeiro. Mais informações: (www.99jobs.com). 

E - Indústria Esportiva
Na quinta-feira (30), das 19h às 21h, na BDO (Rua Major Quedinho,90), 
o  Johan Cruyff Institute realiza o segundo encontro de networking 
“Cruyffsporttalks”, que objetivo de promover, qualificar e contribuir 
para o desenvolvimento da indústria esportiva no Brasil e no mundo. O 
evento, gratuito, é promovido pelo instituto, com apoio da BDO Brazil, 
por meio da sua área Esporte Total, e tem sempre como convidados pro-
fissionais renomados, que falarão sobre cases e temas atuais do mercado. 
É direcionado a profissionais de marketing, comunicação, jornalismo, 
gestores de entidades esportivas, assim como estudantes universitários 
que desejam complementar sua formação acadêmica. Inscrições (ht-
tps://www.eventbrite.com.br/e/cruyffsporttalks-segundo-encontro-de-
-networking-da-industria-do-esporte-tickets-40158704767).

F - Inscrições pelo Enem
Termina na quinta-feira (30) o prazo para inscrições no processo seletivo 
da Escola de Administração de Empresas da FGV para os candidatos que 
irão utilizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no ingresso no 
primeiro semestre de 2018. Serão oferecidas 112 vagas para o curso de 
Administração de Empresas (90 para o curso diurno e 22 para o notur-
no) e 41 vagas para o de Administração Pública. As inscrições devem 
ser feitas exclusivamente pelo site (fgv.br/vestibular), onde também 
estão publicados os editais do concurso. A taxa é de R$ 50,00. Poderá 
participar o candidato que realizou o Enem em 2017, 2016 ou 2015 que 
tenha optado pelo idioma inglês na prova de “Linguagens,Códigos e suas 
Tecnologias” para o curso de Administração de Empresas e inglês ou 
espanhol para o de administração pública.

G - Novas Gerações  
Inovadores, criativos e questionadores. O 1° Fórum ‘Acreditamos nos 
Jovens’ reune profissionais e acadêmicos para discutir sobre o perfil e 

o papel das novas gerações na sociedade atual . O evento acontece no 
próximo dia 4, no auditório do Museu Brasileiro de Escultura (Mube), 
e é gratuito. Liderado pelo McDonald’s, o Fórum apresenta pesquisa 
inédita que traz dados reveladores sobre a visão dos jovens em relação 
a si mesmos, aos outros e como entendem que são vistos no dia-a-dia. 
Além disso, três painéis com renomados participantes discutem sobre o 
mercado de trabalho, educação e consumo do público jovem. Inscrição: 
(http://forumacreditamosnosjovens.com.br).

H - Transparência Universitário
O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) recebe, até 
a próxima quinta-feira (30), inscrições para a nova edição do seu Prêmio 
Transparência Universitário. Pode participar alunos que estejam cursan-
do os 7º e 8º períodos do curso de bacharelado em ciências contábeis. 
O evento é um concurso criado pelo Ibracon para incentivar alunos de 
graduação a produzirem trabalhos e artigos acadêmicos relacionados 
a auditoria independente. Esta sétima edição do prêmio tem o apoio 
do International Accounting Standards Board e do Financial Reporting 
Council. Podem ser inscritos trabalhos acadêmicos e artigos científicos 
individuais que abordem temas relacionados à atividade de auditoria 
independente e serviços correlatos. Inscrições: (http://www.ibracon.
com.br/premiouniversitario/edicao2017/index.php). 

I - Impostos para os Médicos 
Está chegando a hora dos médicos colherem os frutos de uma luta de 
longa data da Associação Paulista de Medicina: a partir de 1º de janeiro, 
a classe terá redução significativa em sua tributação por conta da Lei 
Complementar 155/2016, que modificou a alíquota para os profissionais 
de Medicina no regime de recolhimento do Simples Nacional. A novi-
dade permitirá aos médicos pagarem o tributo unificado com alíquotas 
que começam em 6%. Para isso, a relação entre folha de pagamento e 
receita bruta precisa ser igual ou maior do que 28%. Caso contrário, os 
profissionais de Medicina serão tributados a partir de 15,5%. Desde que 
foram incluídos no Simples, em agosto de 2014, os médicos estavam em 
uma tabela com alíquotas de 16,93% a 22,45%.

J - Field Marketing
Em um cenário que demanda cada vez mais especializações é importante 
começar desde cedo a se preparar para o mercado de trabalho. Justamente 
por isso, estão abertas as vagas para o projeto Escola do Promotor. A 
iniciativa patrocinada pela NVH Talentos Humanos visa inserir jovens no 
mercado de field marketing de maneira muito mais preparada. As aulas 
serão ministradas por professores voluntários. O jovem profissional terá 
um semestre de formação, e depois poderá ser inserido no mercado de 
trabalho. As empresas precisam de pessoal qualificado tanto quando as 
pessoas precisam de empregos, e a ideia com esse projeto é proporcionar 
isso, que pessoas mais capacitadas povoem o mercado de trabalho. O 
curso é gratuito e tem inscrições abertas até quarta-feira (29) pelo site: 
(www.escoladopromotornvh.com.br).

Qual é a diferença 
entre preço e valor?

Existe uma grande 
confusão entre os 
significados de valor 
e preço. São duas 
coisas completamente 
distintas no mundo das 
negociações

Quando se fala em va-
lor de determinado 
produto, as pessoas 

imediatamente remetem para 
o gasto, ou seja, para quanto 
estão dispostas a desembolsar. 
E é aí que está o X da questão: 
dinheiro está relacionado a 
preço e não a valor. O valor só 
existirá se o produto ou serviço 
apresentar algum benefício ao 
cliente.

Certo dia, ouvi de um clien-
te que o produto dele era de 
grande valor, porque permitia 
isso e aquilo. 

Quando terminou de falar, eu 
tive de dizer a ele: “seu produto 
não tem valor algum”. Depois 
de assustá-lo, expliquei que, na 
verdade, o produto dele tinha 
características que poderiam 
significar potenciais benefí-
cios, mas que esses benefícios 
teriam que ser percebidos 
pelos clientes, e não por quem 
estava vendendo.

Assim, o valor não é próprio 
do produto, mas é algo dado a 
esse produto pelo comprador. 
Para algumas pessoas, esse 
sentimento é mais forte ou 
mais necessário que para ou-
tras. Alguns pagam, por exem-

plo, R$ 1.000 em uma garrafa 
de frisante, pois enxergam os 
benefícios em desembolsar 
essa quantia. Apenas quando 
consegue enxergar esse valor, 
o cliente terá a sensação de 
que a aquisição, independen-
temente do preço, foi um bom 
negócio.

É nesse momento que o 
vendedor tem uma enorme 
importância, já que é papel 
dele entender e mostrar que as 
características do produto se 
conectam às necessidades do 
comprador, para que ele dê seu 
valor ao objeto e não tenha o 
preço como empecilho na hora 
de escolha. Para isso, ouvir e 
identificar as necessidades do 
cliente é fundamental para a 
venda, pois muitas vezes ele 
vem com a ideia pronta, quer o 
produto, porém não o adquire 
por achar muito caro. 

Muitas vezes, isso acontece, 
entre outros fatores, porque as 
necessidades do cliente não fo-
ram identificadas corretamen-
te. Sendo assim, vendedores 
e líderes de equipes devem 
sempre lembrar-se de um ca-
minho muito importante para 
a concretização do negócio: 
primeiro, ouçam o comprador, 
identifiquem suas necessida-
des, e então as relacionem com 
as características do produto. 

Somente assim, o cliente 
poderá enxergar, de fato, o 
valor de sua aquisição. 

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

Mário Rodrigues (*)

Acordo de CNH 
entre Brasil e Itália 
entra em vigor em 
janeiro

O acordo de reconhecimento 
recíproco de carteiras de habi-
litação entre Brasil e Itália deve 
entrar em vigor até a metade 
de janeiro de 2018. Segundo a 
Embaixada brasileira em Roma, 
o país europeu foi notificado 
oficialmente da ratificação do 
tratado pelo Congresso em 13 
de novembro passado, durante 
reunião entre os ministros das 
Relações Exteriores Aloysio 
Nunes e Angelino Alfano.

“Conforme os termos do 
acordo, ele entrará em vigor no 
plano internacional 60 dias após 
essa data”, diz um comunicado 
da Embaixada no Facebook. Ou 
seja, o tratado passará a valer 
no dia 12 de janeiro de 2018. 
No Brasil, o texto foi aprovado 
pelo Congresso em outubro 
de 2017. Na Itália, onde não 
há a necessidade da passagem 
legislativa, os procedimentos 
para a ratificação do tratado 
foram finalizados pouco depois 
de sua assinatura, ocorrida em 
novembro de 2016.

O acordo permitirá que cida-
dãos dos dois países convertam 
suas cartas de motorista defini-
tivas - nas categorias A e B - sem 
a exigência de submeter-se a 
exames práticos ou teóricos. 
Atualmente, um brasileiro com 
CNH, por exemplo, precisa fa-
zer todas as provas necessárias 
para ser habilitado na Itália.

No entanto, o benefício va-
lerá apenas para cidadãos que 
solicitarem a conversão antes 
de completar quatro anos no 
outro país (ANSA).

Se confirmada a previsão, seria a quinta alta 
consecutiva e o índice avançaria para 98,1 pontos, 
o maior resultado desde fevereiro de 2014, quando 
o índice fechou em 98,3 pontos. Os dados da pré-
via da Sondagem da Indústria de Transformação 
foram, divulgados sexta-feira (24), pelo Ibre/FGV. 
Se confirmada, a alta refletiria “a melhora tanto 
das perspectivas com o futuro próximo quanto 
das avaliações sobre o momento presente”.

Segundo as informações divulgadas, o Índice de 
Expectativas (IE) subiria 3,8 pontos, para 99 pontos, 

enquanto o Índice da Situação Atual (ISA) subiria 
1,7 ponto, para 97,2 pontos. Já o Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada da Indústria (Nuci), de 
acordo com o resultado preliminar de novembro, 
fecharia em queda de 0,5 ponto percentual, ficando 
em 73,8 pontos. No fechamento de outubro, o índice 
registrou alta de 0,4 ponto percentual.

Para a prévia de novembro os técnicos da FGV 
consultaram 785 empresas entre os dias 1º e 21 
deste mês. O resultado final da pesquisa será 
divulgado na próxima quinta-feira, dia 30 (ABr).

As vendas do comércio va-
rejista paulista devem atingir 
R$ 55,2 bilhões em novembro, 
mês da tradicional Black Friday, 
crescimento de 8,5% em termos 
reais em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2016. As projeções são 
da (FecomercioSP). O segmen-
to de autopeças e acessórios, 
um dos mais beneficiados pela 
data promocional, deve apon-
tar alta de 19,9% nas vendas 
em novembro, na comparação 
com o mesmo período do ano 
anterior.

O mesmo movimento é es-
perado para eletrodomésticos, 
eletrônicos e lojas de departa-
mentos, cujo faturamento real 
deve crescer 14,5% na mesma 
base comparativa. Na sequên-
cia, o setor de lojas de móveis 

e decoração deve crescer 
13,5% no período. De acordo 
com a assessoria econômica da 
FecomercioSP, a Black Friday 
deve consolidar o processo de 
reversão do pior ciclo recessivo 
vivido pelo comércio, iniciado 
em 2014 e que perdurou até 
2016. 

A recuperação das vendas 
varejista foi possível com base na 
ampliação gradativa de fatos eco-
nômicos positivos registrados ao 
longo do ano, tais como a queda 
na inflação, que abriu espaço para 
a redução dos juros e elevação 
do poder de compra dos salários, 
injeção dos recursos do FGTS, e, 
principalmente, a recuperação 
do mercado de trabalho, fator 
essencial para a restauração da 
confiança (AI/FecomercioSP).

O ministro dos Transportes, 
Maurício Quintella, anunciou 
na sexta-feira (24) investi-
mentos de R$ 240 milhões 
para o término da construção 
da segunda ponte sobre o 
Rio Guaíba, em Porto Alegre. 
Acompanhado dos ministros 
da Secretaria-Geral da Pre-
sidência, Moreira Franco, e 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
Quintella informou que os 
recursos vão assegurar a 
conclusão da obra iniciada em 
2014. Em 2016, o presidente 
Temer já havia autorizado a 
liberação de R$ 100 milhões 
para a retomada das obras.

Com isso, os cerca de 40 mil 
motoristas que atravessam o 
Guaíba diariamente terão mais 
uma opção de tráfego. A previ-
são é que a ponte seja entregue 
no final de 2018. A obra está 
entre os 347 projetos do ‘Agora, 
é Avançar’, no Rio Grande do 

Estão programadas quatro 
missões empresariais do 
gênero, a primeira pre-

vista para dezembro em Paris. 
As demais estão programadas 
para maio (Berlim); julho (Mia-
mi) e novembro (Lisboa). 

Para cada uma dessas inciativas 
serão selecionadas 15 startups. Os 
interessados que forem seleciona-
dos em processo licitatório, conta-
rão com consultoria especializada 
para se preparar para os negócios 
e as demais tratativas nos países 
programados que incluem visitas 
a empresas locais, incubadoras e 
aceleradoras, reuniões, encon-
tros para investidores, e apoio 
pós-missão para definição de 
estratégia de internacionalização 
ou softlanding. 

Ministros visitam as obras de construção da segunda ponte 
sobre o Rio Guaíba, em Porto Alegre.

Os selecionados contarão com consultoria especializada para se 
preparar para os negócios.
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Programa vai levar startups 
brasileiras para vender no exterior
As pequenas empresas classificadas como startup vão ter oportunidades de vender as suas ideias no 
exterior, fechar acordos bilaterais ou negócios com a ajuda de profissionais do governo e do setor 
privado por meio do novo programa StartOut Brasil, lançado na sexta-feira (24), em São Paulo

O secretário de Inovação e 
Novos Negócios do Ministério 
da Indústria e Comércio, Mar-
cos Vinicius de Souza, informou 
que os critérios de escolha 
levam em consideração, entre 
outros itens, o grau de inovação, 
a capacidade de integração 
dos projetos ao ecossistema 
e maturidade das empresas. 
“Muitas empresas têm tecnolo-
gia, mas falta experiência para 
negociar”, pontuou. A diretora 
técnica do Sebrae, Heloisa Me-
nezes, disse que “o programa 
vai identificar oportunidades, 
além da capacitação, a mentoria 
e consultoria especializada e 
voltadas de acordo com as es-
pecificidades de cada empresa” 
(ABr).

Governo libera verba para 
conclusão da ponte do Rio Guaíba

Sul. De acordo com Quintela, a 
conclusão da segunda ponte vai 
melhorar a chegada e saída da 
capital gaúcha e reduzir custos 
de produção, pois deve diminuir 

o tempo de trajeto aos portos 
de Uruguaiana e Rio Grande. A 
estimativa do setor produtivo 
é que 40% do PIB do Estado 
passem por essa rota (ABr).

Vendas do varejo 
paulista devem crescer 

8,5% em novembro

Prévia da confiança da indústria 
indica alta de 2,7 pontos
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Por onde começar 
quando se deseja 
mudar de carreira

Quero mudar de 
carreira, como escolho? 
Essa pergunta é 
mais comum do que 
imaginamos

Eu mesmo já passei por 
isto mais de uma vez, 
seja por não estar sa-

tisfeito com uma carreira ou 
seu rumo, ou porque eu queria 
novos desafios, oportunidades, 
ser promovido, empregabili-
dade, sair de minha zona de 
conforto, maiores salários, 
crescimento profissional, entre 
outros tantos motivos. Sobram 
razões para sonhar com um 
novo projeto de vida. 

O fato é que pesquisas re-
latam, de formas diferentes, 
a mesma questão sobre a 
insatisfação com o trabalho, 
independente o que isto sig-
nifique para cada um de nós. 
A ISMA (International Stress 
Management Association) 
Brasil constatou que 72% dos 
profissionais manifestam al-
gum tipo de descontentamento 
relacionado ao dia a dia nas 
empresas em que atuam. 

Conforme uma série de 
mudanças a cada dia mais 
rápidas, dentre elas disponi-
bilidade de informações de 
forma fácil, ascensão de classe 
social, mais anos de estudo, as 
pessoas cada vez mais tornam-
-se reflexivas sobre o retorno 
que um trabalho, carreira, 
profissão deve dar a cada um, 
bem como, qual a sua contri-
buição à sociedade usando o 
seu talento como ferramenta, 
isto, ainda conectado com o 
seu propósito de vida, muitas 
vezes ainda não muito “claro”, 
torna o projeto “mudança” 
ainda mais desafiador . 

Separei cinco passos para 
facilitar a decisão de mudar 
de carreira:

1. Paixão - Reflita com mui-
ta calma sobre o que realmente 
te dá paixão profissional, aquilo 
que você se pega mesmo sem 
perceber pensando, sendo 
curioso, querendo aprender e 
fazer mais, agregar valor, isto 
fará uma grande diferença. 
Também exercite imaginar se 
daqui um tempo você se vê 
atuando com esta “paixão”, 
pois independe de qual for, a 
dedicação sempre será muito 
grande; 

2. Valor - E importante 
identificar e validar sua paixão, 
mas, ela por si só é insuficiente 
para aumentar suas chances de 
sucesso neste projeto de mu-

dança de carreira, é necessário 
que sua paixão gere valor ao 
mercado e, seja reconhecida 
por isto. Simplificando, esta-
mos falando em viabilidade 
econômica, a sua paixão 
tem “apelo econômico”? Se 
sim, está de acordo com sua 
expectativa de ganhos? Sem 
esta avaliação, as chances da 
mudança de carreira não da-
rem certo são maiores e, até 
o risco de retorno à “carreira 
insatisfatória” e frustração 
também são grandes. 

3. Conhecimento - Se per-
gunte: “ Quanto você conhece 
desta nova carreira ou posição? 
Há necessidade de algum 
conhecimento formal (como 
certificados ou diplomas? 
Possui contato com alguém 
que já atua onde você quer ir? 
De que tipo de conhecimento 
precisa ter para iniciar nesta 
posição? Seria interessante 
fazer um plano para atingir tal 
conhecimento. 

4. Comunicação - Inter-
na e externa. — Primeiro 
a comunicação interna (com 
você), chegou a uma definição 
e se convenceu desta decisão? 
Se não, o que falta? O que 
te impede de ter a decisão? 
— Segundo a comunicação 
externa, como se posiciona-
rá no mercado de trabalho, 
desde curriculum, linkedin e 
entrevistas, o pode falar a seu 
favor para esta mudança e para 
que os outros “comprem” a sua 
ideia de mudança? 

Lembrando que terá concor-
rentes muitas vezes tão ou mais 
experientes do que você para 
esta nova posição. 

5. Procure ajuda - Há um 
ditado relevante que diz: “Se 
quer ir rápido, vá sozinho, 
se quer ir longe, vá acompa-
nhado.” Recomendo sempre 
que possível pedir ajuda seja 
profissional ou de uma amigo 
ou conhecido que já trilhou 
este caminho e, pode com mais 
assertividade, segurança te 
apresentar as possíveis arma-
dilhas e aumentar assim suas 
chances de sucesso no projeto 
“mudança de carreira”. 

Lembre-se: pensando bem, 
você pode crescer! 

(*) - Mestre em Administração de 
Empresas e especializado em 

Administração de TI, é Master Coach 
pelo Instituto de Neurolinguística 

Empresarial e pelo Instituto de 
Coaching de Carreira; graduado 
em Ciência da Computação pela 

Universidade Santa Cecília, é autor 
do e-book “Mude a sua Comunicação 

e cresça na carreira” 
(http://carreirasemalta.com.br).

Alexsando Nascimento (*)
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A Comissão de Desenvol-
vimento Urbano da Câmara 
aprovou proposta que auto-
riza incentivos fiscais para o 
reúso de água e a utilização 
de sistemas de aquecimento 
de água com energia solar. A 
medida alcança edifícios pú-
blicos ou privados, em áreas 
urbanas ou rurais. A inciativa 
consta no substitutivo do re-
lator, deputado Flaviano Melo 
(PMDB-AC), ao projeto do 
deputado Veneziano Vital do 
Rêgo (PMDB-PB).

O texto principal obrigava 
os planos diretores das ci-
dades a estabelecer normas 
para a instalação de telhados 
verdes e reservatórios de 
águas pluviais nos edifícios. 
Flaviano alterou essa parte 
ao propor que o plano dire-
tor estabeleça normas gerais 
e critérios básicos para a 
promoção da conservação e 
do uso racional de água, sem 
especificar a construção de 
telhados verdes.

Segundo o texto da pro-
posta do relator, “os tributos 
sobre imóveis urbanos e as 

O relator, deputado Flaviano Melo.

A Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara aprovou 
o projeto do deputado Félix 
Mendonça Júnior (PDT-BA), 
que assegura ao correntista a 
possibilidade de migrar sem 
custos, para outro banco, sua 
conta de depósitos à vista, 
conta de depósito de poupança, 
operações de crédito e de arren-
damento mercantil. O projeto 
recebeu parecer favorável do 
deputado Fernando Monteiro 
(PP-PE). 

Hoje, uma resolução do 
Banco Central assegura a por-
tabilidade bancária. O projeto 
foi apresentado pelo deputado 
Mendonça Júnior com o argu-
mento de que o assunto deve 
ser tratado em lei. O relator tem 
a mesma opinião. “O reforço 
da normatização do tema da 
portabilidade bancária confere 
maior estabilidade e segurança 
jurídica para os titulares de con-
tas em instituições financeiras”, 
disse Monteiro.

Ele fez apenas uma alte-
ração no substitutivo: exclui 
o dispositivo que obriga o 
banco de origem a fornecer ao 
novo as informações sobre os 
débitos em conta corrente do 
cliente, incluindo os convênios 
com as empresas beneficiadas 
pelos débitos (por exemplo, 
companhias telefônicas, de 
luz ou água). Para ele, cabe ao 
cliente se informar primeiro se 
o novo banco tem convênios de 
débito em conta corrente com 

Relator do porjeto, deputado 
Fernando Monteiro.

O empresário Joesley Ba-
tista, dono da empresa J&F, 
foi convocado para depor em 
duas comissões parlamentares 
de inquérito na próxima terça-
-feira (28), às 9h. Preso desde 
setembro por determinação 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Batista deve falar a 
senadores e deputados da CPI 
do BNDES e da CPMI da JBS.

Joesley e o irmão Wesley, 
também preso, teriam mentido 
e omitido informações no acor-
do de delação premiada firmado 
com a Procuradoria-Geral da 
República. O ministro do Luiz 
Edson Fachin, do STF, suspen-
deu os benefícios do acordo. 
Em ofício encaminhado à CPI 
da JBS na última quarta-feira 

(22), os advogados de Joesley 
Batista indicam que ele deve 
permanecer calado durante a 
reunião. 

Os defensores do empresário 
lembram que outras três pessoas 
convocadas para depor à comis-
são já ficaram em silêncio: Wesley 
Batista, o advogado Francisco de 
Assis e Silva e o ex-executivo da 
J&F Ricardo Saud. “O exercício 
do direito ao silêncio é a clara 
posição a ser tomada diante da 
atual situação jurídica dos acor-
dos de colaboração premiada. 
A decisão de manter a oitiva do 
ora requerente poderá acarretar 
elevados e desnecessários gastos 
públicos pela quarta vez”, argu-
mentam os advogados de Joesley 
Batista (Ag.Senado).

Empresário Joesley Batista, dono da empresa J&F.

Gilmar permite que 
ex-procurador fique 
em silêncio na CPMI 

O ministro do STF, Gilmar Men-
des, concedeu na sexta-feira (24) 
habeas corpus preventivo para 
que o ex-procurador da Repúbli-
ca, Marcello Miller, possa ficar em 
silêncio na reunião da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito 
(CPMI) da JBS, marcada para 
quarta-feira (29). 

Miller foi convocado para prestar 
depoimento sobre o período em 
que trabalhou no Ministério Pú-
blico Federal (MPF) e auxiliou no 
fechamento do acordo de delação 
premiada do empresário Joesley 
Batista, um dos donos da empresa 
e do grupo J&F. Com a decisão 
de Mendes, o ex-procurador não 
poderá ser preso durante o de-
poimento e poderá se recusar a 
responder aos questionamentos 
dos parlamentares, além de poder 
ser orientado por seus advogados.

Na gestão do ex-procurador 
Rodrigo Janot, Marcelo Miller 
foi acusado de atuar em favor 
da JBS durante o processo de 
assinatura de delação. Segundo 
Janot, documentos trocados entre 
Miller e integrantes do escritório 
que o contratou comprovariam o 
“jogo duplo” no caso. A defesa do 
ex-procurador sustenta que ele 
“nunca atuou como intermediário 
entre o grupo J&F ou qualquer 
empresa e o procurador-geral da 
República Rodrigo Janot ou qual-
quer outro membro do Ministério 
Público Federal” (ABr).

TV
 C

âm
ar

a

C
le

ia
 V

ia
na

/A
g.

C
âm

ar
a

Reprodução

O depoimento foi presta-
do em 14 de novembro 
A advogada foi presa 

temporariamente na Operação 
Cadeia Velha, desdobramento 
da Lava Jato.

O Ministério Público Federal 
da 2ª Região afirma que a Agro-
bilara era usada por Picciani 
“para viabilizar, por meio de 
transações de gado ora fictícias 
ora superfaturadas, lavagem de 
dinheiro oriundo de propinas 
recebidas pelo deputado em 
decorrência de sua função 
pública”. A empresa tem como 
sócios, além do velho cacique do 
PMDB, seus filhos Felipe, preso 
na Operação Cadeia Velha, Leo-
nardo (ministro dos Esportes) e Presidente licenciado da Alerj, Jorge Picciani.
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Picciani deixava talão de cheques 
assinado para pagamentos

A advogada Ana Cláudia Santos Andrade, funcionária da Agrobilara, empresa do presidente licenciado 
da Alerj, Jorge Picciani (PMDB), afirmou em depoimento à Polícia Federal que “seus patrões” deixavam o 
“talão de cheques em branco, todo assinado” para pagamento de contas

Rafael, deputado estadual pelo 
mesmo partido do pai. 

Ana Cláudia informou à PF 
ser gerente financeira da Agro-
bilara. Ela já foi funcionária da 
Assembleia Legislativa do Rio. 
A advogada relatou que o escri-
tório da Agrobilara na capital 
fluminense tem quatro funcio-
nários. Além dela, “Nanci, que 
trabalha na copa, Priscila, que 
trabalha com contas a receber 
e Júlio, que auxilia a declarante 
a realizar os pagamentos”. À PF, 
ela declarou que “ao que sabe, 
a única atividade da Agrobilara 
é com o comércio de gado e 
não sabe informar se a referida 
empresa possui investimentos 
em outra área” (AE).

Comissão autoriza incentivo 
fiscal para o reúso de água

tarifas relativas a serviços 
públicos urbanos poderão 
ser diferenciados em função 
do interesse social e da con-
tribuição do imóvel para a 
conservação e produção de 
energia e para a conservação 
e o reúso da água”.

O relator também retirou 
artigo que condicionava a 
aprovação de novos projetos 
de edifícios, habitacionais ou 
não, pelo Poder Público local 
à satisfação das normas de 

verticalização e ocupação. “A 
União não está habilitada a 
instituir normas específicas 
sobre ordenamento urbano e 
edificações. Tal incumbência 
é dos municípios. No entan-
to, pode dispor sobre dire-
trizes gerais que estimulem 
as cidades a conquistar a 
adequada sustentabilidade”, 
justificou. Aproposta será 
apreciada na Comissão de 
Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Ag.Lusa/EPA

Pelo menos 235 pessoas 
morreram na sexta-feira (24) 
no ataque terrorista contra uma 
mesquita sufista no oeste da 
cidade de Al Arish, no norte da 
península do Sinai, no nordeste 
do Egito, segundo a televisão 
oficial egípcia.

Os agressores colocaram ar-
tefatos explosivos de fabricação 
caseira ao redor da mesquita de 
Al Rauda, situada no distrito 
de Bear al Abd, nos arredores 
de Al Arish, e os detonaram 
na saída dos fiéis da oração da 
sexta-feira (24), dia sagrado 
para os muçulmanos.

As testemunhas disseram ao 
jornal oficial egípcio Al Ahram 
que a mesquita Al Rauda, 
situada na cidade homônima, 
na cidade de Bear al Abd, a 
oeste de Al Arish - capital do 
Norte do Sinai - pertence à 
comunidade sufista. O Minis-
tério de Saúde elevou o alerta 
no serviço de ambulâncias 

e em todos os hospitais da 
província. A fonte do serviço 
de segurança informou que 
as primeiras ambulâncias que 
chegaram ao local do atentado 
também foram alvejadas pelos 
terroristas, mas não ofereceu 
mais detalhes a respeito.

Os feridos foram transferi-
dos para diferentes hospitais 
em Al Arish e outros para o 
Hospital Instituto Nasser, no 
Cairo, segundo a fonte de 
segurança. Em comunicado, 
a Procuradoria Geral do Egito 
disse que determinou que as 
procuradorias de Segurança do 
Estado e de Ismailiya, no norte 
do país, abram investigações 
urgentes para esclarecer o 
ataque. A Procuradoria Geral 
também determinou a retirada 
dos corpos e que os mesmos 
sejam levados para o centro 
médico mais próximo, segundo 
a emissora de televisão egípcia 
(ABr/EFE).

Mesquita no Sinai sofre ataque terrorista.

Subiu para 235 o número 
de mortos em atentado à 

mesquita no Egito

Joesley foi convocado 
para depor na terça-feira 

em duas CPIs

Portabilidade bancária 
sem custos para 

correntista

as empresas.
“É perfeitamente possível, 

por exemplo, que determi-
nado convênio para débito 
automático não exista na outra 
instituição para a qual o cliente 
migrará”, disse. O texto aprova-
do determina que a instituição 
de origem deve fornecer à ins-
tituição destinatária, os dados 
cadastrais do consumidor. As 
informações sobre o saldo e 
o histórico bancário devem 
abranger as movimentações 
realizadas nos 12 meses ante-
riores, assim que a lei entrar 
em vigor. O projeto tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisado agora pela Comissão 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).



Conflitos são sempre 
um teste para verificar 
como anda nosso 
equilíbrio emocional

Diante de uma diver-
gência no ambiente 
corporativo é comum 

que profissionais se deixem 
levar pela ansiedade ou ten-
são do momento. Quando 
isso acontece, equívocos são 
cometidos e prejudicam obje-
tivos. Apesar disso, o sucesso 
de uma solução que atenda 
as duas partes depende da 
capacidade emter o melhor 
posicionamento possível no 
contexto no qual estamos 
inseridos. 

Ou seja, é necessário estar 
preparado. Conheça os pas-
sos para ser um expert na 
solução de conflitos:
	 •	Reconheça	e	identifique	-	

Antes de qualquer coisa, 
é preciso reconhecer que 
a situação em questão é 
um conflito ao invés de 
tentar mascarar, ten-
tando “tapar o sol com a 
peneira”, procrastinando 
ou fazendo de conta que 
ignorar irá diminuir o 
impacto, e tentar evitar 
um “confronto” para 
não ter que lidar com o 
desconforto;

	 •	Identifique	os	porquês	-	
Os porquês são o centro 
dessa questão e funcio-
nam como se fossem a 
espinha dorsal que sus-
tenta o conflito. Por isso, é 
importante identificá-los, 
para então chegar à causa 
raiz. Vale a pena citar que 
normalmente os conflitos 
têm quatro fontes princi-
pais diferentes: por bens, 
de relacionamentos, por 
território ou por princí-
pios e valores;

	 •	Convide	todos	para	criar	
soluções - Proponha 
uma reunião de brains-
torming para levantar 
possíveis hipóteses em 
conjunto. Com isso, fica 
mais fácil resolver a si-
tuação contemplando as 
necessidades de todos 
os envolvidos. Quando as 
pessoas se envolvem na 
construção da solução, 
a probabilidade dessa 
decisão ser realmente 
implementada aumen-
ta significativamente. 
Afinal, ninguém em sã 
consciência destrói o que 
ajudou a construir;

	 •	Estabeleça	critérios	-	Es-
ses elementos funcionam 
como filtros para escolher 
a melhor solução e para 
conferir a legitimidade 
da proposta em questão. 

Alguns exemplos que 
podem ser utilizados: 
tabelas, avaliação de 
mercado, opinião de 
um especialista neutro 
entre as partes, dados 
de institutos, legislação, 
indicadores sociais como 
tabelas de preços ou de 
outros aspectos aferidos 
por instituição neutra;

	 •	Tenha	seu	BATNA	-	Quan-
do mesmo com conversas 
parece impossível se 
chegar a uma conclusão, 
tenha sempre um plano 
B.	 Criada	 por	 Wiliam	
Ury,	 a	 BATNA	 é	 a	 sigla	
para	Best	Alternative	To	
a	Negotiated	Agreement,	
(em inglês, Melhor Al-
ternativa a um Acordo) 
e consiste na ideia de 
ter sempre ‘cartas na 
manga’ para diminuir o 
impacto da negociação. A 
quantidade e a qualidade 
dos seus argumentos irão 
calibrar o grau de ousadia 
ou de prudência ao longo 
do processo;

	 •	Comunicação	é	tudo	-	Não	
apenas nesse caso, mas 
em todos os momentos da 
vida, saber se comunicar 
é a chave do sucesso. Por 
isso, criar empatia é a 
melhor maneira de abrir 
espaço para um diálogo 
saudável e produtivo. 
Pensar, sentir e compre-
ender como o outro se 
sente é um dos primeiros 
passos para achar as pala-
vras certas ao lidar com os 
piores problemas. Afinal, 
é comum que a outra par-
te se sinta acolhido, sim-
plesmente pelo fato de 
se sentir compreendido. 
A escuta ativa também 
se faz necessário. Fixe 
o olhar, não interrompa 
o raciocínio do outro e 
controle prejulgamentos. 
Acredite: é possível ouvir, 
mesmo sem concordar.

	 •	Documentar	é	preciso	 -	
Depois de chegar a um 
resultado, formalize o que 
foi decidido para fazer 
possíveis alinhamentos 
que ainda sejam necessá-
rios.	Escreva	da	maneira	
mais clara e específica 
possível, tudo o que foi 
dito entre os partici-
pantes do diálogo. Com 
isso, a probabilidade do 
não cumprimento ou do 
ruído no entendimento é 
praticamente zero.

(*) - Especialista em gestão 
estratégica de conflitos e negociação, 

facilitação e treinamento para 
potencializar negócios através do 

desenvolvimento de pessoas, 
é sócia e palestrante da AlleaoLado, 

empresa focada em palestras, 
treinamentos e consultoria.

Como resolver conflitos e 
lidar com gerenciamento 

de crises no trabalho
Allessandra Canuto (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 
confiança, ou ligue paranetjen@netjen.

com.br

Tel: 3106-4171
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Concessionária SPMAR S.A. – CNPJ/MF nº 09.191.336/0001-53 – NIRE 35.300.388.186
Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação

O Sr. Reinaldo Bertin, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Concessionária SPMAR S.A. (“Companhia”), 
no uso das atribuições que lhes conferem o Artigo 14 do estatuto social e os artigos 123 e 124 da Lei 6.404/76, conforme 
alterada (“LSA”) e conforme solicitado pelo Sr. Silmar Roberto Bertin, membro do Conselho de Administração da Companhia, 
nos termos do Artigo 14 do estatuto social , convoca os senhores acionistas a se reunirem em AGE, a ser realizada, em 1ª 
convocação, com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, no dia 04/12/2017, 
às 10:00 horas, em 2ª convocação, com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social com direito 
a voto, no dia 11/12/2017, às 10:00 horas e, em 3ª convocação, com a presença de acionistas representando a maioria do 
capital social com direito a voto da Companhia, no dia 18/12/2017, às 10:00 horas, todas na sede da Companhia, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 9º andar, conjunto 93, sala 3, Jardim Paulistano, São Paulo-SP, CEP 01451-000 a fim de deliberar 
sobre a ratificação da decisão da Reunião da Diretoria, realizada em 02/08/2017, que aprovou o ajuizamento do pedido de 
recuperação judicial da Companhia. São Paulo, 23/11/2017. Reinaldo Bertin, Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia e Silmar Roberto Bertin, membro do Conselho de Administração da Companhia.  (24, 25 e 28/11/2017)

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia 
S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira 
convocação, no dia 11 de dezembro de 2017, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º 
andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: aprovação 
para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitem “ii”, do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão de 
Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, 
para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.”, celebrado em 11 de março de 2014 e posteriormente aditado (“Escritura de 
Emissão”), de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”), de, no mínimo, 1,2, apenas para a apuração que ocorrerá com base nas 
demonstrações financeiras relativas, exclusivamente, ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017. Caso a Assembleia 
Geral não se instale em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda convocação, no dia 20 de dezembro de 2017, às 14:30 
horas, também na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de 
Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura 
dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta 
em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de 
mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, 
localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, 
bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 
24 de novembro de 2017. Roberto Junqueira Filho - Diretor-Presidente.

Banco PSA Finance Brasil S.A.
CNPJ nº 03.502.961/0001-92 - NIRE 35.300.174.551

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de outubro de 2017
1) Data, Hora e Local: Aos 18 de outubro de 2017, às 10h00, na Avenida das Nações
Unidas, nº 12.495, 11º andar, Brooklin, CEP 04578-000, Cidade e Estado de São Paulo.
2) Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3) Mesa: Cezar
Augusto Janikian, como Presidente, e Adriana Garcia Passos do Sacramento, como
Secretária. 4) Deliberações: Tomadas pelos conselheiros presentes, por unanimidade de
votos e sem quaisquer restrições: 4.1. Autorizar, nos termos do Artigo 10, (w) do Esta-
tuto Social da Companhia, a assinatura de Contratos de Fiança com o Itaú Unibanco S.A.
de forma a possibilitar a apresentação de Cartas de Fiança em processos judiciais em
curso perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO e a 17ª Vara do Trabalho de São
Paulo /SP - Zona Sul. 5) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi
suspensa para lavratura da presente ata em livro próprio que foi lida e assinada pelos
presentes. 6) Assinaturas: Mesa: Presidente: Cezar augusto Janikian; e Secretária:
Adriana Garcia Passos do Sacramento. Conselheiros presentes: Cezar augusto Janikian,
Alexandre Guy Jean Marie Sorel, Patrice Jean Claude Volovik, e Alexandre Grossmann
Zancani. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 18 de outubro de
2017. Adriana Garcia Passos do Sacramento - Secretária. JUCESP nº 504.769/17-0 em
01.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ATIVO R$
Circulante 1.011.707,41
Disponibilidades 603.330,88

Caixa 541.524,85
Bancos Conta Movimento 61.806,03

Disponib. em moeda Estrang. 237.764,25
Espécie 237.764,25

Outros Créditos 114.592,62
Negociação e Interm. Valores 114.300,00
Imp. e Contrib. a Compensar   292,62

Outros Valores e Bens   56.019,66
Despesas Antecipadas   56.019,66

Não Circulante 21.911,27

Permanente 21.911,27

Imobilizado de Uso 21.911,27
Imobilizações em Curso 7.485,52
Instalações 4.000,00
Moveis e Equipam. de Uso 20.010,00
Sistema Comunic. - Equipam. 9.800,00
Sist. de Processam. de Dados 15.745,80
Sustema de Segurança   875,00
(-) Depreciação Acumulada (36.005,05)

Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Org. e Expansão  2.506,00
(-) Amortização Acumulada   (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 1.033.618,68

PASSIVO R$
Circulante 200.387,49
Outras Obrigações 200.387,49
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 10.973,02
Fiscais e Previdenciárias 24.628,60

Imposto Renda e Contr.Social -
Impostos e Contr. a Recolher 24.628,60

Negociação e Interm. Valores -
Diversos 164.785,87

Obrig. p/aquis. bens e direitos 2.096,43
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 162.689,44

Não Circulante -
Patrimônio Líquido 833.231,19
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 0,86

Reservas de lucros especiais 0,86
Lucros ou Prej. Acumulados (160.008,04)

Prejuízo Exercício Anterior (81.887,01)
Prejuízo Ex. Atual (1º Sem/17) (78.121,03)

Contas de Resultado (43.142,63)
Receitas Operacionais 584.208,55
Despesas Operacionais (627.624,70)
Receitas não Operacionais   273,52
(-) Despesas não Operacion. -
Imposto Renda e Contr.Social -

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 1.033.618,68

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Outubro de 2017

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6

O assunto foi discutido 
em audiência pública da 
Comissão	de	Educação	

da Câmara.
Em	 57,5%	 das	 escolas	 pú-

blicas brasileiras, ao menos 
2 professores relataram ter 
sofrido algum tipo de violência, 
na maioria, agressão verbal. Os 
dados são da pesquisa Prova 
Brasil	que	entrevistou	direto-
res,	alunos	e	professores	do	5º	
e	9º	anos	do	ensino	fundamental	
em	2015.	“Chama	muita	atenção	
que esse percentual em 2013 
era	 de	 52%”,	 observou	 Caio	
Callegari, representante do 
movimento	 Todos	 pela	 Edu-
cação. Segundo ele, em um 
estudo realizado pela institui-
ção	em	2016,	com	1500	jovens	
de	15	a	19	anos,	 a	 segurança	
no ambiente escolar foi apon-
tada como o maior atrativo da 
escola, atrás da acessibilidade 
e da infraestrutura, sobretudo 
pelos alunos do Centro-oeste, 
Sul	e	Nordeste.

O mesmo estudo mostrou que 
a falta de segurança preocupa a 
maioria dos estudantes no Sul, 
Sudeste	 e	 Norte.	 “Uma	 parte	
do quebra-cabeça é a falta de 
integração entre as famílias e a 
comunidade	com	a	escola.	Têm	
de trazê-las para o debate, por-
que (a violência) é um problema 
que	existe	fora	da	escola.	Não	dá	
para fazer um trabalho em que 
a escola olhe só para o próprio 
umbigo”, afirmou.

Callegari citou uma política 
pública bem-sucedida de in-
tegração da comunidade com 
a	 escola	 aplicada	 em	 Taboão	

Audiência pública da Comissão de Educação reuniu especialistas para debater violência nas 
escolas públicas e possíveis soluções a serem adotadas.

Especialistas alertam para aumento 
da violência nas escolas públicas

Especialistas em educação fizeram um alerta na quinta-feira (23) sobre os diversos tipos de violência 
em sala de aula, que envolvem agressão contra professores, preconceito contra alunos, cobrança 
excessiva por alto desempenho escolar e ausência de diálogo entre escola e comunidade
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da Serra (SP). “Ao levar os 
professores para a casa dos 
estudantes, para que eles con-
versassem com as famílias, e ao 
trazer as famílias para dentro da 
escola, para participar efetiva-
mente das decisões escolares, 
o resultado foi a resolução de 
muitos conflitos domésticos e 
também de conflitos dentro da 
escola”, relatou.

A necessidade de reunir edu-
cadores e familiares em torno 
de assuntos polêmicos, como 
orientação sexual, foi destacada 
pela deputada Pollyana Gama 
(PPS/SP), que solicitou a audi-
ência.	Ela	falou	sobre	sua	expe-
riência	como	professora.	“Era	
importante ouvir essas famílias 
antes mesmo de apresentar o 
conteúdo na sala de aula. É algo 
que sempre orientei, ainda mais 

num momento em que a gente 
tem ainda muitos tabus a serem 
vencidos”, opinou. 

Já a representante do Con-
selho Federal de Psicologia, 
Ângela Soligo, destacou o in-
centivo ao uso indiscriminado 
de remédios para aumento da 
performance escolar, como 
exemplo de violência contra 
crianças	 e	 adolescentes.	 “No	
Brasil,	o	uso	de	Ritalina	(psico-
ativo de tarja preta), só é menor 
do	que	nos	Estados	Unidos	e	o	
crescimento é exponencial: em 
dez anos nós tivemos um cresci-
mento do consumo de mais de 
700%.	E	muito	desse	consumo	é	
aplicado no ambiente escolar”, 
alertou.

Segundo a pesquisa “Violên-
cia	e	Preconceitos	na	Escola”	
realizada pelo Conselho entre 

2013	 e	 2015,	 os	 alvos	 da	 vio-
lência são aqueles que sofrem 
preconceito dos colegas, pro-
fessores e administração esco-
lar. “Verificamos, em especial, 
a presença de preconceitos 
racial, de gênero, de orientação 
sexual	 e,	 no	 Norte,	 contra	 os	
indígenas”, disse Ângela Soligo. 
“Uma outra coisa é a presença 
de todas as formas de violência: 
física, verbal, isolamento e des-
criminação”, continuou.

Ainda segundo a psicóloga, os 
alunos denunciam a ausência de 
diálogo com a direção das escolas 
e os coordenadores pedagógicos, 
o que, em sua visão, resulta em 
uma política de “silenciamen-
to”.	 “Eles	 querem	 ser	 ouvidos	
(os estudantes) e denunciam a 
omissão da escola”, assinalou a 
especialista (Ag.Câmara).

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0181320-
70.2006.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Alfer 
Quimica Importação e Comércio Ltda, CNPJ 96.423.264/0001-27, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Central Ativo Fomento Comercial 
Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir do 
prazo deste edital, pague a quantia de 39.634,52 (em março/2017), devidamente atualizada, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 

Agustín Durán (*)

Porém, não é possível trabalhar 
com todos nesse modelo sendo 
fundamental que sua companhia 

defina quais devem se tornar parceiros 
estratégicos. Geralmente os escolhi-
dos são aqueles que afetam o negócio 
diretamente, seja pelo risco de abas-
tecimento ou pelo impacto financeiro 
gerado. 

Quando a dependência é grande, 
é necessário estreitar as parcerias 
e promover um relacionamento de 
caráter colaborativo, ou fomentar ini-
ciativas internas que consigam reduzir 
a criticidade desse cenário de risco. 
Confira quatro dicas que vão te você 
a escolher quais são os fornecedores 
mais indicados, de acordo com o perfil 
de cada negócio:

.   Verifique o histórico - Ao analisar 
os fornecedores, é importante levan-

tar dados relacionados com a saúde 
financeira da empresa e também o 
nível de dependência com o contrato 
de trabalho. Os que possuem histórico 
de problemas ou alguma tendência 
de riscos nesses aspectos, devem ser 
abordados de maneiras diferentes, 
para evitar possíveis falhas de abas-
tecimento;

.   Mensure a relevância - É importante 
mensurar a relevância de cada um na 
cadeia de suprimentos, por meio da 
análise das categorias de compras e da 
definição do tipo de relacionamento. 
Assim é possível estruturar um plane-
jamento de acordo com a atuação do 
parceiro e garantindo, menores preços, 
melhores prazos de entrega e de paga-
mento, maior qualidade, garantias, etc;

.   Conte com uma consultoria ter-
ceirizada - Muitas empresas recorrem 
a ajuda externa para potencializar 
todas as etapas do processo e garantir 

operações mais assertivas. A parti-
cipação de uma consultoria que seja 
capaz de ajudar tanto na definição de 
estratégias quanto na implantação do 
processo aumentará significativamente 
as chances de sucesso, garantindo a 
sustentabilidade do negócio sem a 
perda de foco no negócio;

.   Homologação e controle - Um dos 
maiores desafios é a implementação 
de processos colaborativos de homo-
logação entre diferentes setores da 
empresa, sem desencadear diversos 
problemas na rotina corporativa. 
Para isso, é necessária a definição de 
exigências e requisitos, como certifi-
cados técnicos, licenças sanitárias, e 
relatórios financeiros. Dessa forma, é 
possível dar fluidez aos procedimentos 
sem que tragam impactos na rotina dos 
colaboradores.

(*) - É sócio-diretor da Nimbi, empresa especializada 
em tecnologia para gestão da cadeia de suprimentos 

(www.nimbi.com.br).

Como escolher um fornecedor estratégico
Para garantir vantagens competitivas em relação ao mercado é de grande importância construir planos 
de negócios junto aos fornecedores



(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

pizzaria estacao 45 (anuncio jornal) - 2015.indd   1 29/04/2015   14:52:12
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Especial

Rita Stella/Jornal da USP

Responsável pelo estudo, a psicóloga Mariana 
Donadon avaliou vítimas de alcoolismo em tra-
tamento ambulatorial no Hospital das Clínicas 

de Ribeirão Preto e comparou com pessoas saudáveis. 
Após entrevistas e testes específicos, como uma tarefa 
computadorizada de reconhecimento de expressões 
faciais de emoção, verificou que, além de sofrerem 
mais com depressão e ansiedade, os dependentes de 
álcool apresentam maior déficit para reconhecer e 
julgar emoções.

Medo, nojo, alegria, tristeza e surpresa. Os alcoolistas 
mostraram maiores prejuízos para julgar, reconhecer 
e reagir a todas as emoções estampadas nos rostos a 
eles apresentados. A habilidade de julgar e reconhecer 
emoções é uma capacidade inata dos seres humanos. 
Segundo a pesquisadora, é ela que “propicia interações 
sociais saudáveis e nos protege de perigos”. O rápido 
reconhecimento de uma face de raiva pode evitar uma 
briga, enquanto “reconhecer faces de medo ou triste-
za ajuda-nos a mudar o que está ruim”, exemplifica 
Mariana.

Resultado de efeitos neurotóxicos da bebida em 
circuitos neurais diversos, a falta dessa habilidade 
impossibilita reação adequada do dependente de álcool 
ao seu ambiente. “Os alcoólatras não possuem essa 

inteligência emocional e, num círculo vicioso, utilizam 
a bebida para fugir de situações problemas”, diz.

Além da falta de inteligência emocional, a pesquisa 
mostra que os alcoolistas sofreram mais traumas emo-
cionais precoces (na infância) que os não alcoolistas e 
apresentam personalidade desadaptativa – dificuldade 
de adaptação e interação com seu meio social.

O estudo distingue ainda fatores que podem levar 
ao alcoolismo (vivências de traumas gerais e emocio-
nais na infância e maiores dificuldades para reagir às 

Alcoolistas sofrem mais com 
depressão e ansiedade e 

expressam maior déficit para 
reconhecer e julgar emoções.

Alcoolismo leva à perda da 
inteligência emocional

'Anestesiar o coração e 'afogar as mágoas' são expressões que dizem mais do que se imagina quando o assunto 
é alcoolismo. Pesquisa de equipe da Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP confirma 
dificuldades de dependentes de álcool em reconhecer emoções

Marcos Santos/USP Imagens

emoções, principalmente as de surpresa) daqueles 
que protegem contra o transtorno (personalidade 
marcada pela conscienciosidade – atributos relacio-
nados à capacidade crítica ou autocrítica como a da 
autoconsciência sobre os malefícios da bebida – e 
maior facilidade para reconhecer emoções, preferen-
cialmente o medo e o nojo).

Com a doença já instalada, Mariana afirma que “a 
primeira conduta terapêutica seria psicoterapia para 
abstinência do álcool”, já que o consumo crônico 

prejudica a inteligência 
emocional (percepção 
e julgamento das emo-
ções), e para prevenção 
de recaídas. A participa-
ção dos grupos de autoa-
juda – como o AA – e em 
palestras informativas 
sobre os danos do con-
sumo de álcool também 
estão entre as indicações 
da psicóloga.

Saber que determina-
dos traumas vividos na 
infância e dificuldades de 
reagir às emoções estão 
entre os riscos para o 
alcoolismo ajuda a esta-

belecer medidas preventivas. A pesquisadora defende 
maior divulgação (como palestras informativas) dos 
“dados sobre o consumo de álcool a longo prazo, que 
culmina com dependência e torna-se doença”. Entre 
os inúmeros prejuízos, essas ações preventivas devem 
enfocar “a perda da inteligência emocional, como 
descrita nesse estudo".

O último relatório da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) mostra que o consumo de álcool por pessoa 
aumentou 43,5% em dez anos entre os brasileiros a 

O estudo distingue também fatores que podem levar ao alcoolismo.
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partir dos 15 anos de idade. Era de 6,2 litros por ano 
em 2006 e chegou a 8,9 litros em 2016.

Apesar do Brasil estar em 49° lugar entre os países 
que mais consomem álcool (os primeiros colocados 
são do Leste Europeu), a própria OMS esclarece 
que o problema não está no consumo em si mas no 
uso excessivo e na falta de controle. Segundo in-

formações da OMS, 3,3 milhões de pessoas morrem 
todos os anos em consequência da bebida. O número 
equivale a 5,9% de todas as mortes no mundo e sobe 
para 25% quando se trata de pessoas entre 20 e 39 
anos de idade.

Esses resultados são parte da dissertação de mes-
trado apresentada à Faculdade de Medicina de Ri-
beirão Preto (FMRP) da USP pela psicóloga Mariana 
Donadon, que trabalhou sob orientação da professora 
Flávia Lima Osório.



News@TI
Senior lança ERP para que produtor rural faça o 
controle de suas safras

- A Senior, uma das maiores desenvolvedoras especializadas em 
tecnologia para gestão do país, apresenta sua nova solução 

para gestão operacional e financeira do agronegócio. O GO UP 
Produtor Rural foi desenvolvido no sistema ERP Empresarial, 
com o objetivo de oferecer ao agricultor o controle de todo o 
planejamento das safras, com acesso a informações precisas e 
confiáveis que mostrem de perto cada processo da produção. A 
solução dá maior agilidade na tomada de decisões ao reunir em 
uma única ferramenta informações de rastreabilidade, estoque 
e comercialização. Com ela o gestor tem à sua disposição uma 
visão completa do estoque antes e durante as negociações, e 
ainda pode simplificar e automatizar processos do dia a dia da 
lavoura com rapidez e eficiência (senior.com.br).

Startup reinventa o mercado de seguros ao 
apostar em tecnologias como IA e Big Data

@Ao falar sobre seguros, a maioria dos brasileiros ainda pensa em 
muita burocracia e papelada para assinar. Mas a startup Kakau 

acaba de chegar ao mercado com o intuito de mudar essa visão. 100% 
digital, a InsurTech (termo que nasceu da junção de insurance - segu-
ro - com technology) se apoia no uso de tecnologias como inteligência 
artificial e big data para descomplicar a aquisição e o uso do seguro. 
Com mensalidades a partir de R$19,00, a startup deseja que cada vez 
mais brasileiros possam proteger o seu patrimônio. Por enquanto, a 
Kakau comercializa seguro residencial, com diferentes planos para 
casas e apartamentos. Futuramente, outras modalidades de seguros 
irão entrar para o catálogo da empresa. O principal atrativo para novos 
clientes é o fato de a plataforma ser muito mais acessível para o usuário, 
sendo o primeiro seguro por assinatura do mercado, isso significa que, 
o próprio segurado pode solicitar a aquisição ou o cancelamento do 
serviço quando quiser através de um computador, tablet ou smartphone 
(https://www.kakau.co/).
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Quando o Google 
comprou a empresa de 
termostatos conectados 
à internet Nest por US$ 
3.2 bilhões e a Amazon 
lançou a caixa de som 
inteligente Echo, em 
2014, o mundo passou a 
conhecer uma expressão 
até então restrita aos 
laboratórios do Vale do 
Silício: a 'internet das 
coisas'

Era uma forma de desig-
nar toda uma geração 
de dispositivos ligados 

à internet, de uma geladeira 
que avisa quando falta leite 
ao chaveiro que emite sinais 
de localização para ajudar seu 
'dono' que perdeu as chaves. 
Apesar da 'Internet of Things' 
(IoT) ter nascido com foco nos 
aparelhos de uso doméstico, 
essa revolução já derrubou as 
paredes das casas inteligentes 
e está se espalhando rapida-
mente por todas as áreas de 
negócios.

As possibilidades que a 
internet das coisas abre são 
gigantescas e animadoras! 
Aqui no Brasil, o estudo con-
tratado pelo Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), para embasar 
o Plano Nacional da Internet 
das Coisas, estima que essas 
tecnologias poderão gerar en-
tre U$ 50 e U$ 200 bilhões por 
ano, até 2025. Trazendo para 
a perspectiva atual, basta ver 
a rápida evolução conceitual e 
tecnológica do próprio Amazon 
Echo: se em sua primeira ver-
são o dispositivo respondia a 
simples comandos de voz por 
meio de sua assistente pessoal, 
a simpática Alexa. Hoje, com 
a ajuda de algoritmos de inte-
ligência artificial, o aparelho 
executa tarefas de complexi-
dade bem maior. Quer comprar 
um ingresso para o show da 
sua banda favorita? A Alexa 
pode fazer isso antes mesmo 
de você verbalizar o desejo, ao 
saber que a sua banda favorita 
tocará na sua cidade. Vai rece-
ber um casal de amigos para 
um jantar? A Alexa pode se 
conectar ao serviço de delivery 
do seu restaurante favorito e 
fazer o pedido.

Se as possibilidades de no-
vos serviços e produtos que 
surgem com a sofisticação da 
Alexa já são impressionantes, 
imagine quando essa tecno-
logia atingir todo o resto da 
economia, presente em muito 
mais objetos e equipamentos 
conectados à internet. Basta 
imaginar que hoje, de acordo 
com a Internet World Stats, 
temos 3,8 bilhões de pessoas 
conectadas à internet, cerca de 
51% da população mundial. O 
número de aparelhos conecta-
dos crescerá bem mais rápido 
e em progressão geométrica: 
a previsão é que em 2020 
tenhamos mais de 20 bilhões 
desses objetos conectados. E 
com a tecnologia conhecida 
como 'machine learning', essas 
coisas estarão 'pensando' suas 
próprias ideias, baseando seu 
aprendizado em análises de 
dados e no comportamento de 
seus usuários.

As empresas que levarão 
vantagem sobre a concorrência 
serão aquelas que conseguirem 
não apenas reunir todos es-
ses dados coletados por suas 
máquinas inteligentes, mas 
analisá-los e processá-los para 
oferecer serviços que melho-
rem a vida de seus usuários. 
Dados coletados e analisados 
sob um o contexto correto 
podem fornecer possibilidades 
surpreendentes. Além de casas 
inteligentes, já temos lojas 
inteligentes, estoques inteli-
gentes, linhas de montagem 
inteligentes, supply chains 
inteligentes. É por isso que 
temos que estar preparados: 
produtos mais inteligentes, 
segmentados, customizados 

tornam consumidores mais 
exigentes com o anseio de 
atendimento eficiente e per-
sonalizado.

Há diversas áreas em que 
a IoT será disruptiva para as 
empresas. Vai melhorar o pro-
cesso de tomada de decisões, 
que passará a ser mais baseada 
em dados objetivos 'colhidos' 
pelos próprios produtos, desde 
a sua elaboração na linha de 
montagem até à forma com 
que seus consumidores os uti-
lizam. Isso terá impacto direto 
também na melhoria da gestão 
das empresas, reduzindo cus-
tos operacionais e otimizando 
os gastos.

E quais empresas vão con-
seguir fazer isso bem e surfar 
essa onda de oportunidades?

Na Movile, nos esforçamos 
muito para enxergar as disrup-
ções causadas pela tecnologia 
como oportunidade de cresci-
mento e aprendizagem. Porém, 
não é somente com uma visão 
de futuro que se cria uma em-
presa inovadora. Fomentamos 
a cultura de errar e aprender 
rápido, por isso trabalhamos 
desenvolvendo centenas de 
pilotos sempre com propósito 
de fazer a vida de um bilhão 
de pessoas melhor. Acredita-
mos que se aprendermos um 
pouco sobre nossos usuários 
em cada piloto e trabalharmos 
duro para resolvermos os 
problemas e corrigirmos os 
erros, vamos construir algo 
que agrega valor na vida das 
pessoas. Um exemplo disso é 
o recém-lançado assistente de 
voz da PlayKids para o Google 
Home e dispositivos Android. 
A nossa ideia ao lançar essa 
feature é oferecer mais uma 
possibilidade de interação para 
as crianças. Hoje, a PlayKids 
é uma plataforma educativa 
na qual elas interagem com 
jogos, músicas, vídeos, livros 
seja pelo tablet ou smart tv's. 
Com o assistente de voz do 
Google, agora elas passam a 
interagir com a música em 
um outro formato ainda mais 
intuitivo. Além da PlayKids, 
outro serviço é o Rapiddo 
Click, desenvolvido pela Ra-
piddo Entregas: por meio de 
um botão, é possível convocar 
motoboys cadastrados com 
uma economia de até 98% do 
tempo. A novidade tem como 
foco os restaurantes e serviços 
de delivery com grande deman-
da, mas o maior beneficiário 
será mesmo o cliente final, 
que receberá sua entrega com 
mais rapidez. O iFood também 
apresentou uma solução se-
melhante para facilitar a vida 
dos seus usuários: já é possível 
pedir o delivery do seu prato 
favorito apertando apenas um 
simples botão.

Para mim, uma das maiores 
oportunidades está em quais 
novas estratégias e modelos 
de negócios surgirão com essa 
onda de inovação. Pensar em 
como catapultar negócios atu-
ais, como encontrar sinergias 
e complementaridade com o 
que já dá certo hoje, ou como 
viabilizar modelos até então 
inviáveis anteriormente por 
limitações tecnológicas.

A IoT evoluirá de maneira 
tão surpreendente que assisti-
remos a uma revolução dentro 
da revolução. As coisas não 
apenas poderão trocar infor-
mações entre si, mas realizar 
transações entre elas. Como 
isso vai mudar a criação de no-
vos produtos? E a legislação? 
E a publicidade? Teremos que 
criar campanhas de marketing 
específicas para máquinas? 
Veremos objetos comprando 
outros objetos, criando uma 
economia paralela totalmente 
nova?

Depois de derrubar as pa-
redes das casas inteligentes, 
prepare-se para a Internet das 
Coisas bater à porta da sua em-
presa. Pode ser um mensageiro 
com uma notícia ruim, ou uma 
oportunidade pela qual você 
esperou a vida toda.

(*) É CTO da Movile.

Internet das Coisas: 
prepare-se para 

uma onda de novas 
oportunidades em 

estratégia de negócios
Flávio Stecca (*) 

A Serasa Experian anuncia a abertura da unidade de São Paulo 
de seu novo laboratório de inovação, o DataLab. Instalado em um 
espaço de 700 metros quadrados na Vila Olímpia, Zona Sul da 
cidade, o espaço pode abrigar cerca de 50 cientistas de dados, 
engenheiros de software, entre outros especialistas focados no 
desenvolvimento de soluções que aproveitem das tecnologias 
de big data e da inteligência artificial para transformar ideias 
em ações em benefício dos clientes. 

O novo laboratório faz parte da estratégia da empresa de 
oferecer aos clientes em todo o mundo inovações com foco em 
dados. O laboratório faz isso fornecendo um ambiente seguro 
que permite a experimentação. Atualmente, a Experian possui 
outras duas unidades: em San Diego (Estados Unidos) e em 
Londres (Inglaterra).

“Inovar é difícil, pois nem sempre os resultados são garantidos. 
Por isso, poucas empresas investem em fazer novas descobertas 
com o uso de dados. Mas isso é exatamente o que faremos em 
nossa nova instalação de ponta, em São Paulo”, afirma Eric 
Haller, vice-presidente executivo dos DataLabs da Experian. 
“Nosso mundo está cheio de infinitas quantidades de dados. De 
transações de cartão de crédito ao conteúdo de redes sociais, 
estamos constantemente envolvidos por informações de vital 
importância, tanto para nós mesmos quanto para empresas”, 
ressalta.

Nova estrutura
Com pé direito duplo, o projeto arquitetônico do novo Data-

Lab visa promover a inovação e criatividade dos funcionários, 
clientes e parceiros e teve envolvimento de toda a equipe do 

Laboratório de inovação vai ocupar 700 metros 
quadrados em região nobre de São Paulo

DataLab, para que suas influências e inspirações fossem retra-
tadas no local. Um exemplo disso é a nomeação das salas de 
reunião com os nomes de algumas das bandas preferidas da 
equipe. Pensadores inovadores da história, que influenciam a 
equipe de alguma forma, também estão retratados em quadros 
suspensos no alto do local.

Outro destaque do projeto é a rede de 80 metros quadrados 
localizada sob o teto de vidro das salas de reunião. Os cientistas 
de dados e demais colaboradores podem utilizar a rede para 
momentos de relaxamento, descanso, e até mesmo reuniões 
com clientes. A equipe também pode usufruir de uma “área de 
descompressão” com games e fliperamas. “Nada aqui foi feito 
por acaso, tudo foi pensado para que a equipe se inspire, por 
isso a participação de todos no projeto foi estimulada”, afirma 
Marcelo Pimenta, diretor do DataLab da Serasa Experian. 

Ampliação da equipe 
Segundo Pimenta, o laboratório deve contratar mais quatro 

cientistas de dados nos próximos meses. Além disso, três esta-
giários estão sendo recrutados para o programa Summer Job, 
que vai de janeiro a março de 2018. Durante os três meses, os 
estudantes selecionados ficarão no laboratório e participarão de 
projetos inovadores sobre assuntos como inteligência artificial, 
machine learning, processamento de imagens, processamento de 
voz, realidade aumentada e IoT. Os interessados em participar 
do programa já podem se inscrever pelo link https://experian.
referrals.selectminds.com/jobs/summer-job-datalab-6221.

Romulo de Paula (*)

Nesse contexto, é possível observar muitas empresas em 
busca de soluções, serviços e métodos que as ajudem a 
diminuir custos, agilizar resultados e trazer inovação, três 

princípios fundamentais dentro da transformação digital. Olhan-
do para 2017, podemos elencar três principais tendências que 
ganharam força durante o ano e que irão certamente continuar 
influenciando o mercado de tecnologia em 2018.

1. Projetos ágeis 
A ideia de que as empresas precisam se adaptar rapidamente 

ao mundo digital pode ser usada para explicar os métodos ágeis: 
eles buscam revisão e adaptação frequentes na gestão de projetos 
corporativos. Como uma alternativa à gestão tradicional, esses 
métodos utilizam práticas que valorizam o trabalho em grupo, 
a colaboração, e a entrega mais rápida do projeto, sempre com 
foco nas necessidades do cliente e seus objetivos de negócio. Isso 
começou a se espalhar pelas empresas especialmente no segundo 
semestre de 2017, indo além de projetos no departamento de TI 
para englobar também as áreas de compras, vendas, marketing, 
entre outras. Certamente continuará ganhando espaço no ano 
que vem.

2. Aproximação entre grandes empresas e startups
Como consequência desta nova era da transformação digital, as 

grandes empresas estão buscando soluções para seus negócios 
além de produtos e serviços formatados. E mais recentemente, 
essas empresas consolidadas têm olhado para startups para 
encontrar essas soluções ou mesmo para descobrir projetos 
inovadores para investimento e fomento da tecnologia. Alguns 
exemplos são o Cubo Coworking Itaú, que nasceu para resolver 
o problema do Banco Itaú de ter um fluxo constante de inova-
ção tecnológica, e o Wibo Corworking, criado para descobrir e 
impulsionar a cultura de startups em Campinas. A tendência de 
corporações se aproximarem de startups deve continuar pelos 
próximos anos, uma vez que essas pequenas empresas já nascem 
com a inovação em seu DNA.

3. Internet das Coisas
É unânime. A Internet das Coisas (IoT) tem evoluído e está 

sendo fortemente adotada em setores como agronegócios, saúde 
e cidades inteligentes. Falou-se muito sobre o tema em 2017 e, 

Três tendências relacionadas à 
transformação digital que continuarão 

influenciando o mercado em 2018
O ano de 2017 foi marcado pelo amplo discurso sobre transformação digital. Firmas globais de 
pesquisas e especialistas alertaram e continuam alertando as empresas de que é necessário abraçar 
essa transformação cada vez mais, caso contrário, elas serão ultrapassadas por seus concorrentes

conforme crescem a conexão à internet e os dispositivos capazes 
de serem conectados, a IoT ainda será assunto por muitos anos 
à frente. Com a diminuição dos custos da tecnologia, o Gartner, 
por exemplo, prevê que a Internet das Coisas estará em 95% dos 
novos produtos eletrônicos até 2020. O potencial da tecnologia é 
enorme e ela ainda precisará de tempo para amadurecer.

Estar a par das tendências de mercado é a parte mais fácil do 
processo de transformação digital. Mas de nada adianta se as 
empresas não estiverem abertas para a inovação em seus próprios 
negócios. É seguro afirmar que, atualmente, é imprescindível 
investir em tecnologias para alavancar os negócios. E para saber 
quais soluções e serviços são ideais, recomenda-se ter parceiros 
e fornecedores que também estejam abertos à transformação di-
gital, com conhecimento para criar valor a partir do alinhamento 
dos objetivos de negócios e da tecnologia – não importa se esses 
parceiros sejam pequenos ou já consolidados.

(*) É Diretor Comercial da Art IT.

ricardosouza@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Página 7

Ciência e Tecnologia



Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 25 a 27 de novembro de 2017

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

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

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

Página 8

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

Esta segunda é o décimo dia da lunação. A Lua continua em Peixes dando a necessidade de buscar por suas 
crenças. Lua Crescente plena no signo de Peixes. Por isso a imaginação torna-se grande aliada para se encontrar 
soluções no trabalho. É melhor não se envolver com tarefas minuciosas e cheias de detalhes. Não estamos atentos o 
suficiente para lidar com isso. A noite clima romântico, de generosidade e boa vontade. Maior aproximação entre 
as pessoas. Um toque de glamour e encantamento ajudará a atrair quem se deseje. Devido à natureza maleável de 
Peixes, é mais fácil nos adaptarmos às pessoas e aos ambientes nesta segunda-feira. 
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Com a Lua em Peixes aumenta 
o desejo pela fantasia e o uso da 
imaginação. Tudo que sua mente 
criar agora poderá ser feito depois. 
Sentimentos marcantes, uma nova 
paixão, talvez um amor profundo 
ou até mesmo uma forte amizade 
lhe dará momentos felizes. 77/377 
– Vermelho.

Melhore as relações mostrando in-
teresse por assuntos que atraiam a 
atenção das pessoas próximas. A Lua 
em Peixes aumenta a sensibilidade 
e dá a dose certa de liberdade para 
criar. Viagens podem ser planejadas e 
iniciadas neste final de 2017. 19/219 
– Amarelo.

Disposição para boas relações com 
todos, e isso será importante para 
sua felicidade. O dia é bom para 
pessoas idosas e doentes, mas é 
impróprio para coisas arriscadas ou 
perigosas. Se insistir sofrerá perdas 
por suas atitudes e pela intolerância 
e falta de consideração por alguém. 
94/394 – Marrom.

Com a Lua em na fase Crescente em 
Peixes ajuda a perceber melhor o 
ambiente. Ótimo para reunir amigos, 
participar de reuniões, festas e o dia 
é estimulante para relações bem 
expansivas. Evite fugir de mudanças 
na rotina, que ajudam a renovar suas 
energias. 92/792 – Branco.

Algumas dúvidas poderão trazer 
perturbações e obstáculos neste 
momento em que o Sol está em 
Sagitário. Não deixem que elas 
persistam e afastem amizades. Evite 
alimentar algum desejo impossível, 
mas satisfaça aquele que você pode 
realizar. 02/202 – Amarelo.

Com Sol na casa da família fique 
perto dos pais, filhos e irmãos, reali-
zando aquilo que eles tanto desejam. 
A insubordinação pode ser negativa 
demais. As viagens e contatos a 
lugares distantes aumentam sua 
disposição para amar e ser amado 
nesta semana. 12/412 – Verde.

Um novo ciclo de vida começa, com 
novas oportunidades e maior moti-
vação para alcançar seus desejos no 
próximo ano que se aproxima. A Lua 
em Peixes ajuda a usar a imaginação.  
Mantenha-se fiel aos acordos que 
foram feitos anteriormente, evitando 
voltar atrás por motivos egoístas. 
40/140 – Verde.

O Sol no seu signo aumenta seu 
interesse pela vida e pela relação 
a dois. Se estiver completando 
aniversário poderá receber o que 
lhe é devido em breve. Aproveite 
para um momento especial com algo 
novo e extraordinário no final destra 
segunda.  20/320 – Azul.

Não mude nada na rotina, reze e 
medite até chegar o seu aniversário. 
O ideal é fazer planos, mas não os 
executar ainda. Não mude o seu ritmo 
nos relacionamentos amorosos e nem 
se aventure em nada novo nesta fase 
mais delicada do ano que vai até o 
seu aniversário. 80/480 – Branco.

A insubordinação e uma reação ne-
gativa a qualquer tipo de autoridade 
ficam bastante ampliadas. Precisa 
resolver assuntos pendentes e tomar 
decisões importantes antes que o 
passe para a sua casa doze. Por isso 
resolva qualquer situação que esteja 
pendente logo. 09/509 – Cinza.

Por enquanto ainda precisa manter 
a harmonia, evitando brigas no re-
lacionamento amoroso, que podem 
diminuir o desejo e a intensidade se-
xual. A segunda-feira deve ser muito 
boa para usar a intuição com a Lua 
plena em seu signo. 47/747 – Azul.

O Sol ainda na casa três provocará 
mudanças radicais e irá alterar 
seu ritmo de vida. Neste momento 
deverão renovar o prazer sexual e 
viverem bons momentos íntimos. Os 
últimos dias do ano deverão ser mais 
agitados socialmente, fará amigos. 
89/389 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 27 de Novembro de 2017. Dia de Nossa Senhora da 
Medalha Milagrosa, São Francisco Antônio, São Valeriano, São Tiago, 
São Basílio, Santo Acácio e Dia do Anjo Lehahiah, cuja virtude é a har-
monia. Dia da Infância, Dia Mundial da Luta Contra o Câncer, 
e Dia do Técnico de Segurança do Trabalho. Hoje aniversaria a 
atriz Vera Fischer que completa 66 anos, o cantor Roberto Leal que 
nasceu em também em 1951e a modelo e atriz norte-americana Robin 
Givens que nasceu em 1964.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste grau é idealista e com um bom coração 
é criativo, dotado de uma personalidade carismática e encantadora. 
Sincero, confiável, mas tímido e sensível, pode ter muitos interesses e 
talentos. Pode sofrer por tensões internas que podem gerar tendências 
à impulsividade e indecisões. Pode ser famoso por suas ações e seu 
talento. Tem uma personalidade sedutora, alegre e muito viva. Sua fé e 
esperança contagiam as pessoas e isso o leva a conquistar a simpatia de 
todos. É franco demais e tamanha franqueza pode acarretar dificuldades 
nos relacionamentos sociais e profissionais.

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

Simpatias que funcionam
Para seu homem ser fiel: Pegue uma camisa dele, 
fita preta, uma pedra e fio de seu cabelo. Execução: 
sem ele perceber, corte um pedacinho da camisa do 
seu namorado e, usando a fita preta, amarre o pedaço 
de tecido numa pedra, juntamente com um fio de 
cabelo seu. Jogue esta pedra num rio bem fundo e 
nunca será traída por ele. 

ReflexõesReflexõesReflexões

Zizi Possi apresenta espetáculo “À Flor da Pele”.

O novo espetáculo 
de Zizi Possi, “À Flor 
da Pele”, promete 
emocionar o público

A apresentação recons-
trói o caminho que 
uma personagem, 

mergulhada num processo 
de depressão, faz para sair 
das trevas e reencontrar a 
luz. Assumindo um tom con-
fessional, Zizi vai encarnar as 
dores da doença do século 
e reconstruir o caminho da 
felicidade através de um 
roteiro que une música e 
poesia, tornando-os remé-
dios sem efeitos colaterais. 
No espetáculo Zizi abre 
seu coração e desnuda sua 
própria alma à plateia num 
depoimento comovente onde 
contará a dura viajem que 
experimentou na luta para 
se salvar da sensação de 
queda fatal num processo de 
depressão vencido somente 
através da aceitação do mes-
mo e da consciência que a 
importância da música, da 
poesia, da arte exerce para 

“À Flor da Pele”
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nos fazer melhor”, conta José 
Possi. Zizi interpreta poemas 
de Eduardo Ruiz, poeta e autor 
de peças de teatro, somados a 
citações de F. Nietzsch e Donna 
Tartt. E musicalmente, a can-
tora conta com a parceria de 

Felippe Venâncio, na direção 
musical, e divide o palco com 
os músicos Vinicius Gomes e 
Daniel Grajew. Entre as músi-
cas que farão parte do roteiro 
estão “O que Será (À Flor da 
Pele)”, de Chico Buarque e 

“La vida es mas compleja de lo 
que parece”, de Jorge Drexler.

Serviço: Teatro FAAP, R. Alagoas, 903, 
Higienópolis. Quinta (7) a sábado (9) às 21h 
e domingo (10) às 18h. Ingressos: Plateia 
R$ 120 e R$ 60 (meia), mezanino R$ 80 e 
R$ 40 (meia). 

Combinação de 
estampas

A exposição “Na Presença da Pintura” de 
James Concagh, artista irlandês radicado no 
Brasil compõe obras de técnica mista com 
topografias de texturas variadas ao combinar 
pedaços de tecido. Segundo Gavin Adams, 
curador da exposição “não estaremos frente a 
pinturas propriamente ditas, nem esculturas. O 
piche com que pinta os fragmentos de tecido 
afoga todas as associações pessoais ou senti-
mentais ligadas a objetos que compartilhem 
as estampas, deixando apenas um terreno de 
malhas interrompidas. Uma espécie de caiação 
da escuridão”. A exposição é composta de 18 
obras.James Concagh é irlandês radicado em 
São Paulo, já lecionou na Casa da Cultura e Vila 
Prudente para crianças de 7 a 15 anos. Também 
deu cursos para adultos e é coordenador de 
artes do “International Baccalaurete Visual 
Arts Programme”.

 
Serviço: Galerias do Centro Brasileiro Britânico, R. 

Ferreira de Araújo, 741. De segunda a sexta, das 10h às 
19h, sábados, domingos e feriados das 10h às 16h. Entrada 
franca. Até 03/12.

Portugal Fest
No mês de dezembro o público terá a 

oportunidade de apreciar e desfrutar, ao 
mesmo tempo, das tradições natalinas e do 
melhor da cultura e gastronomia portuguesas 
no mesmo ambiente. Trata-se da primeira 
edição do Portugal Fest de Natal. A cultura 
portuguesa estará reunida com pratos típicos 
da gastronomia lusitana, com a presença de 
tradicionais restaurantes portugueses, além de 
apresentações musicais de ranchos folclóricos 
e corais natalinos e danças típicas. No cardápio, 
bacalhau, alheiras, e doces portugueses. Com 
relação às apresentações artísticas, o Portugal 
Fest de Natal será aberto no dia 1º de dezembro 
com discotecagem da DJ portuguesa Joana 
Hasse. Nos demais dias, sobem ao palco do 
evento para shows a dupla Paulo e Chiquinho, 
os grupos Os Filhos da tradição portuguesa, o 
Trio de Fado (formado por Ciça Marinho, Sérgio 
Borges, Wallace Oliveira), o Rancho Folclórico 
da Portuguesa e a Banda Alma Lusíada.

Serviço: Modelódromo Ibirapuera, R, Curitiba, 290, 
tel. 5031-3591. Sexta (01) às 16h, sábado (02) e domingo 
(03) das 12h às 22h. Entrada franca.

Cerâmica
A artista visual Norma Grinberg, participa 

da l Mostra de Arte Cerâmica que conta com 
grande variedade temática, técnica e de 
materiais. Juntos estão grandes nomes que 
representam a cerâmica artística brasileira 
e peças de autoria de artistas da nova gera-
ção da arte cerâmica. A iniciativa objetiva 
consagrar a diversidade da arte cerâmica 
no Brasil. Quando se pensa em mostra de 
arte, a ideia que vem à mente é a de um 
evento contemplativo. Ao colocar lado a 
lado significativos representantes da arte 
cerâmica brasileira, a presente proposta vai 
além, estabelecendo pontes de intercâmbio 
difíceis de ocorrer em outros contextos, 
possibilitando conhecimento para um vasto 
público através da visualização das obras 
expostas, além de democratizar o acesso à 
cultura em espaço importante e de grande 
tradição da cidade de São Paulo.

 Serviço: Centro Universitário Maria Antonia da USP, R. 
Maria Antonia, 294, Vila Buarque, De terça a domingo das 
10h às 18h. Entrada franca. Até 28/01.

Plínio Marcos

Na quinta-feira, 30 de novembro acontece o lançamento 
da coleção (de seis volumes) “Plínio Marcos: Obras Tea-
trais”, que reúne todos os textos de Plínio. O evento terá 
roda de conversa, presenças de artistas que interpretaram 
personagens criados por Plínio nos palcos e no cinema, 
de Ricardo Barros, o Kiko, filho de Plínio, e do próprio 
Alcir. Fotos, cartazes, imagens de textos escritos à mão 
pelo dramaturgo e outras curiosidades,  como ingressos 
teatrais, ilustram a obra. Essa iconografia tem a assinatura 
de Ricardo Barros, filho de Plínio. A atriz, ex-esposa do 
autor teatral e mãe de seus três filhos, Walderez de Barros, 
estabeleceu a versão final das peças. E no domingo, 3 de 
dezembro,  acontece a terceira edição do projeto O Som 
das Palafitas. A noite terá abertura da Banda Querô, com 
participação especial da cantora Joh Correia. Em seguida, 
show que reunirá dois dos maiores instrumentistas do 
mundo, Hamilton de Holanda e Armandinho Macedo. 
Na ocasião, haverá barraquinhas vendendo bebidas e 
comidas, estas produzidas pela própria comunidade, 
como forma de incentivar a geração de renda local e a 
economia criativa.

Serviço: Instituto Arte no Dique, R. Brigadeiro Faria Lima, 1349, Rádio Clube, 
Santos. Quinta (30/11) às 16h e sexta (01/12) às 19h. Entrada franca.

Homenagem
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Um Novo Começo
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer 
que você saiba... QUE VOCÊ APENAS COMEÇOU A DESCOBRIR 
A SUA MAGNIFICÊNCIA...Este período de sua vida marca um Novo 
Começo. Você pode sentir isso. E você apenas começou a conhecer o 
tesouro e a glória que Você é. E você apenas começou a fazer sua Real 
e Duradoura Contribuição. Então, caminhe neste dia com entusiasmo 
e prazer! Vá agora e dê seu presente. Estamos todos esperando por 
você. E precisamos da maravilha de Quem Você É.
Amor, Seu Amigo.
Neale Donald Walsch.



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171
netjen@netjen.com.br
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INICÍO MINHA COLUNA comentando a repercussão das 
demissões que continuam no SBT. Até porque Carlinhos Aguiar 
abriu o jogo. Mesmo sem citar nomes, o ator acredita que houve 
um grande movimento para tirá-lo do ‘Jogo dos Pontinhos’. “Foi 
uma verdadeira armação que fizeram”.

“QUANDO SURGIU A IDEIA DO RODÍZIO dos partici-
pantes, já estavam puxando o meu tapete. Eu sabia que estavam 
fazendo a cabeça de alguém para essa transação”. Carlinhos 
Aguiar não tem a menor dúvida que essa manipulação foi feita, 
pois “não existia motivo para eu ir embora”, afirmou o ator.

“FOI UMA GRANDE COVARDIA ESSA PUXADA DE TA-
PETE. Quando me chamaram no SBT, pensei que fosse alguma 
coisa nova, uma participação especial em algum programa... Foi 
então que vieram com uma conversinha fiada que a emissora ia 
cortar despesas e com isso me mandaram embora”.

MAS O SBT NÃO PAROU COM AS DEMISSÕES e continua 
mandando embora seus principais artistas. Depois de Carlinhos 
Aguiar e o ator mirim Cirilo, a emissora de Sílvio Santos demitiu 
na semana passada Moacir Franco, já consagrado como ator, 
cantor e apresentador depois de décadas de casa.

MÁRCIA GOLDSCHMIDT ESTÁ ACERTANDO A SUA 
VOLTA á televisão brasileira. Ela, que mora em Portugal, esteve 
em São Paulo e foi a um jantar na casa do dono da Band, Johnny 
Saad, onde começou a acertar detalhes da sua volta. A Record 
também tem interesse em contrata-la , mas a apresentadora 
da preferencia á Band

A NOVELA ‘AS AVENTURAS DE POLIANA’, que vai 
substituir  ‘Carinho de Anjo’, tem estreia prevista para maio de 
2018 na grade do SBT. Escrita por Iris Abravanel, com a direção 
geral de Reynaldo Boury, a próxima novela pretende bater o 
recorde na televisão brasileira apresentando 550 capítulos e 
ficando no ar 1 ano e 9 meses.

JÁ NA RECORD, A NOVELA BÍBLICA QUE TRADUZ O 
‘APOCALIPSE’ para os dias de hoje teve uma boa estreia na 
semana passada. Com um tsunami apenas no começo da história, 
a novela promete muitas emoções com os efeitos especiais. A 
história bíblica transforma o fim dos tempos em um épico que 
vai desde o fim da década de 80 até os dias de hoje.

O CORRESPONDENTE DA GLOBO EM TOKIO, NOVA 
YORK E LONDRES, o jornalista Roberto Kovalick se tornou 
nos últimos dias mais um nome cotado para substituir William 
Waack no Jornal da Globo, afastado por “comportamento ra-
cista”. A direção da Globo define esta semana quem assumirá 
a apresentação do tele-jornal.

FRASE FINAL: Trabalhemos não para ir contra o destino 
mas para ir na frente dele.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: GILTON PINTO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão estudante, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (11/04/1989), residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, filho de José Gilton Pinto de Souza e de Fatima Araujo França Souza. 
A pretendente: DAIANE SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão publi-
citária, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (31/03/1990), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jaime Soares de Oliveira e de Nadir Himberg 
de Oliveira. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ALEX FERNANDES, estado civil solteiro, profissão lider de tecnologia 
da informação, nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (31/01/1982), residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, filho de Maria de Fatima Fernandes. A pretendente: 
JULIANA RODRIGUES DE PAULA SANTOS, estado civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (03/09/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alvaro de Paula Santos e de Everalda dos Santos 
Rodrigues. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: CLAYTON ASSUNÇÃO, estado civil solteiro, profissão contador, nascido 
em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (26/09/1987), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio José Assunção e de Francisca Paula Filha. 
A pretendente: ADRIANA MENEZES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/03/1981), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ulisses Fernandes dos Santos e de Maria 
Luzinete Menezes dos Santos.

O pretendente: ANDRE LUIS AZEVEDO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (02/04/1979), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Deusdedit de Azevedo e de Maria das Dores Monteiro Azevedo. A 
pretendente: VANILDA FERNANDES DE MESQUITA, estado civil solteira, profissão 
ajudante geral, nascida em Guarulhos - SP, no dia (11/10/1986), residente e domiciliada 
em Guarulhos - SP, filha de José Venancio de Mesquita Filho e de Palmira Fernandes de 
Assis Mesquita. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do Cartório do 1º 
Subdistrito do Município de Guarulhos, deste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
office-boy, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/09/1991), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edione Santos de Oliveira. A pretendente: AMAN-
DA OLIVEIRA FERREIRA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (15/07/1991), residente e domiciliada em Francisco Morato - SP, filha 
de Espedito Herminio Ferreira e de Maria das Neves Oliveira Ferreira. Obs.: Bem como 
cópia recebida da Unidade de Serviço do Cartório do Município de Franco da Rocha, 
deste Estado, onde será realizado o casamento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Segundo Francisco, em 
muitos países, “se difundiu 
largamente uma retórica 

que enfatiza os riscos para a se-
gurança nacional ou a honra dos 
novos chegados, desprezando 
assim a dignidade humana que 
deve ser reconhecida para to-
dos, em quanto filhos de Deus”.

“Quantos fomentam o medo 
dos imigrantes, apenas para 
fins políticos, e em vez de 
construir a paz, semeiam vio-
lência, discriminação racial e 
xenofobia, que são fonte de 
grandes preocupações para 
todos aqueles que tem no co-
ração a proteção de cada ser 
humano”, escreveu o Pontífice. 
Para Jorge Mario Bergoglio, 
todos aqueles que tem papéis 
de liderança precisam entender 
que “tem responsabilidade com 
a sua própria comunidade, para 
as quais devem assegurar os 
direitos justos e o desenvolvi-
mento harmônico, para não ser 

O Papa, sempre que possível, se reúne com imigrantes.

Papa critica líderes que fomentam 
‘medo’ contra imigrantes

O papa Francisco fez uma dura crítica aos políticos que exploram a questão migratória na tradicional 
mensagem pelo Dia Mundial da Paz, divulgada pelo Vaticano na sexta-feira (24)
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PA longa, que trará sofrimento, e 

terão que enfrentar as cercas e 
os muros não levantados para 
mantê-los long da meta. Eles 
fogem da guerra e da fome ou 
são obrigados a deixar a sua ter-
ra por conta da discriminação, 
perseguição, pobreza e degrado 
ambiental”, escreveu ainda.

No documento, o líder da 
Igreja Católica ainda pede que 
o ano de 2018 seja o ano “da 
definição e a aprovação por 
parte das Nações Unidas de dois 
pactos globais, um para a migra-
ção segura, ordenada e regular; 
o outro, para os refugiados”. O 
tema da imigração é muito caro 
para o líder católico que, atra-
vés de gestos e de mensagens, 
tenta mostrar o lado humano de 
quem busca uma vida digna em 
outro país. O Papa já recebeu 
algumas famílias de imigrantes 
para morar no Vaticano e pediu 
que todas as dioceses acolham 
os refugiados (ANSA).

como aqueles construtores que 
fazem cálculos errados e não 
conseguem construir as torres 
que começaram a edificar”.

O texto ainda pede ações de 
“acolhimento concreto” já que a 
maior parte dos imigrantes não 

vão para outra nação apenas 
porque querem, mas porque 
são obrigados por conta de 
conflitos ou de perseguições. 
“Eles estão dispostos a arriscar 
a vida em uma viagem que, 
em grande parte, é perigosa e 

Se você sente medo de 
voar, saiba: você não está só! 
Praticamente metade dos 
passageiros já experimentou 
algum grau de desconforto 
durante uma viagem de avião. 
Um em cada oito, no entanto, 
tem pavor de viajar de avião, 
a chamada aerofobia. Um dos 
mais conhecidos aerofóbicos 
é o diretor dinamarquês Lars 
Von Trier, de Ninfomaníaca 
(2013). O cineasta costuma 
voltar do Festival de Cannes 
de carro para casa, tal o terror 
de subir em um avião.

A maioria das fobias aparece 
no fim da segunda infância, 
início da adolescência e tende 
a piorar com a idade. Segundo 
Fernanda Queiroz, psicóloga 
e cofundadora da VOE Psi-
cologia, as fobias são medos 
intensos de coisas que, na rea-
lidade, apresentam um perigo 
pequeno ou nenhum perigo. 
“É um medo irracional”. Não 
é incomum uma pessoa ter 
aerofobia combinada a outras 
fobias, como é o caso do medo 
de altura, ou acrofobia.

“O ser humano não nasceu 
com asas, portanto, voar 
realmente é algo estranho, 
que literalmente nos tira do 
chão. Por isso, muitas pessoas 
acreditam que viajar por meio 
de transporte terrestre é mais 
seguro, quando na verdade 
não é, e as estatísticas com-
provam isso”, diz Fernanda. 
A chance de morrer em um 

Primeira alimentação 
do dia interfere nos 
hábitos de vida

Acordar e se alimentar não é um 
hábito de todos. O café da manhã, 
por vezes, é excluído da rotina em 
função de diferentes motivos, seja 
pela falta de fome ou de tempo. 
De acordo com a nutricionista do 
Complexo Hospitalar Edmundo 
Vasconcelos, Silvia Ribeiro Messa-
lem, a primeira refeição é sempre a 
base para um dia equilibrado e não 
deve ser ignorada.

A falta deste equilíbrio provoca 
uma mania muito comum: as famo-
sas “beliscadas” entre as refeições. 
“Quem habitualmente toma um 
café da manhã equilibrado, tende a 
passar o dia com maior saciedade e, 
portanto, evita pequenas compul-
sões”, explica Silvia. Os benefícios 
do café da manhã vão além do fim 
das “beliscadas” diárias. Até mesmo 
o consumo de doces e guloseimas 
pode ser evitado com a inserção 
desta refeição na rotina alimentar. 

A nutricionista salienta ainda que 
o equilíbrio em todas as refeições do 
dia possibilita ter um autocontrole 
em relação ao que se tem vontade 
de comer.

A velha desculpa da falta de fome 
logo quando acorda deve ser exclu-
ída do vocabulário. “O organismo se 
adapta rapidamente a novos hábi-
tos. Pessoas que não têm o costume 
de se alimentar pela manhã devem 
insistir no início, mesmo sem fome. 
Aos poucos, isso vai se tornar algo 
natural e comum”, afirma.

Para um bom café da manhã, a 
dica da nutricionista é se alimentar 
de macronutrientes em quantida-
des adequadas, como carboidratos, 
proteínas e gorduras. Mas, como 
lembra Silvia, é fundamental evitar, 
de modo geral, alimentos muito 
açucarados e excessivamente gor-
durosos, como as frituras.

Fonte e mais informações: (www.
hpev.com.br).

Medo de altura e de voar 
podem estar relacionados

avião é 1 em 11 milhões. Já a 
probabilidade de um acidente 
fatal no transporte terrestre é 
de 1 em 5 mil. 

Os sinais físicos e psicológicos 
do medo de voar e de altura 
são praticamente os mesmos. 
“Além de ansiedade desme-
dida, geralmente os sintomas 
incluem elevação da frequência 
cardíaca, tremores, sudore-
se, dores do peito, tontura e 
respiração ofegante”, explica 
Paola Casalecchi, psicóloga e 
cofundadora VOE Psicologia. 
Hoje, há uma diversidade de 
técnicas para ajudar quem sofre 
com esses medos. 

A VOE Psicologia, por exem-
plo, trabalha com uma combina-
ção de técnicas de um protocolo 
de um dos principais centros de 
estudo sobre o medo de voar. “O 
tratamento é de curta duração. 
São 10 sessões, se a pessoa 

quiser fazer sozinha, ou dois 
dias para grupos, num esque-
ma intensivo. Combinamos 
dessensibilização sistemática, 
também muito usada no caso 
da acrofobia, terapia cognitivo 
comportamental e técnicas 
para o controle da ansiedade”, 
contam as especialistas.

Além disso, a pessoa é 
exposta gradualmente e com 
todo o cuidado à situação que 
lhe gera medo, no caso, voar. 
“É uma simulação de voo tera-
pêutica, feita em simuladores 
de voo, com pilotos e outros 
técnicos de aviação.” Cerca de 
90% dos pacientes se veem 
livres da fobia. O último curso 
do ano acontece nos dias 9 e 10 
de dezembro, em São Paulo. 
No próximo ano, a terapia 
chega para os cariocas.

Fonte e mais informações: 
(www.voepsicologia.com.br).

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

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: RAFAEL APARECIDO BOTACCINI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão comerciário, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/09/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Claudio Tadeu Botaccini e de Célia Aparecida 
Pereira Botaccini. A pretendente: REGIANE MARQUES DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profissão comerciária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
10/11/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Gualberto da Silva 
e de Maria das Graças Marques da Silva.

O pretendente: OSMAR BALTHAZAR GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profissão gerente de projetos, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia 31/05/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Jayme Alves Gomes e de Terezinha 
Luiza Balthazar Gomes. A pretendente: MICHELLE SHIMOHAMA MARCHESINI, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão jornalista, nascida em São Pau-
lo - SP, no dia 06/10/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcio 
Marchesini e de Senita Maria Shimohama  Marchesini.

O pretendente: FERNANDO MESSIAS DE SOUZA BRANDT ALMEIDA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profissão publicitário, nascido em Barretos (2º Subdistrito) 
- SP, no dia 10/09/1984, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Eduardo Caldeira Brandt Almeida e de Marinês Aparecida de Souza. A pretendente: 
ANA PAULA MAROSSI JUSTINIANO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profissão administradora de empresas, nascida em Mirassol - SP, no dia 08/11/1986, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nilton Justiniano e de 
Ana Maria Marossi Justiniano.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ARTHUR MAZZINI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 03/12/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Wilton Mazzini e de Aparecida Sanches Mazzini. A 
convivente: SIMONE MURARO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão 
publicitária, nascida em Flores da Cunha - RS, no dia 25/11/1969, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Claudino Caetano Muraro e de Déa Maria Muraro. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1525, número I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

Pe. Javier García Martínez (*) 

Nascida nos anos 90, a ge-
ração milênio, caracte-
rizada por pessoas que 

cresceram na era da Internet, é 
alvo de diversos estudos com-
portamentais, principalmente 
relacionados ao consumo de 
produtos nos meios digitais. 

Enquanto os adultos da dé-
cada de 90 deslumbravam-se 
com a chegada dos aparelhos 
celulares que serviam “apenas” 
para realizar ligações de qual-
quer lugar, os milênios quase 
não utilizam mais essa função 
nos seus smartphones. Tais 
aparelhos ganharam uma im-
portância inimaginável na vida 
dos jovens, por concentrarem 
neles acesso a e-mails, fotos, 
GPS, redes sociais, bancos, 
agenda, entre inúmeras outras 
funcionalidades.

Assim como aconteceu no 
mercado como um todo, a 
geração milênio começa a im-
pactar fortemente a realidade 
das escolas. Isso porque muitos 
milênios, por estarem na faixa 
entre 20 e 30 anos, estão se 
tornando pais e direcionando 
seus filhos para aprendizagem. 
Ao passo que nas décadas pas-
sadas existia um certo temor 
e até um sentimento de culpa 
nas famílias por matricularem 
os filhos na escola ainda peque-
ninos, os milênios não têm essa 
inquietação e veem a escola 
como a melhor alternativa a 
ser oferecida aos seus filhos, 
independentemente da idade.

Ao escolher a instituição para 
os seus pequenos, é comum 
os pais novatos buscarem re-
ferência nas escolas por onde 
passaram e tiveram uma boa 
experiência. Mas, para conquis-
tar a confiança desses novos 
pais, acostumados com a era 
digital, as instituições de ensino 
precisam inovar na forma como 
se comunicam e atendem ao 
seu público. 

Já não basta ter um website 
em que com um login e senha 
seja permitido acesso à um am-

biente virtual com informações 
exclusivas de notas e relatórios 
de comportamento do aluno. 
Aliás, qualquer website deve 
estar preparado para a platafor-
ma móvel, visto que o celular é 
atualmente o dispositivo mais 
utilizado para navegação na 
internet. 

Porém, mais do que isso, 
os pais milênios buscam uma 
comunicação rápida e fluí-
da e, a exemplo do varejo e 
da indústria, as instituições 
de ensino também precisam 
oferecer um canal de contato 
dinâmico. Nesse contexto, os 
aplicativos móveis se tornaram 
uma importante ferramenta 
pois, integrados ao sistema 
de gerenciamento da escola, 
possibilitam a entrega rápida de 
informações e ainda oferecem 
dados estatísticos para melho-
rar a comunicação e a gestão 
da escola como um todo. 

Por exemplo, pais que ne-
cessitam do histórico escolar 
dos filhos podem solicitá-lo de 
maneira online pelo aplicativo 
da escola e apenas agendar a 
retirada na Secretaria, otimi-
zando assim o tempo de ambas 
as partes. Esse atendimento 
cativa os pais e mostra que a es-
cola não está parada no tempo. 

A velocidade do desenvolvi-
mento de novas aplicações na 
computação em nuvem não 
deixa muito tempo para que 
educadores e gestores esco-
lares reflitam na repercussão 
dessas inovações no cotidiano.  
No entanto, o impacto da tec-
nologia no comportamento dos 
seres humanos não deve jamais 
ser menosprezado. 

Enquanto debatemos a ne-
cessidade da geração de pais 
milênios, seguimos recebendo as 
crianças da geração Alpha, nasci-
das a partir de 2010 e já marcadas 
por uma vivência impactada pela 
Inteligência Artificial e seus ro-
bôs. Mas isso é assunto para uma 
próxima reflexão.

(*) - É diretor do Colégio 
Agostiniano São José.

Impactos da geração 
milênio na gestão escolar

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

ODONTOCLINIC S.A. - CNPJ/MF 11.519.109/0001-56 - NIRE 35.300.381.351
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os Senhores Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 06/12/2017, às 10
horas, na sede social, Santana do Parnaíba/SP, Avenida Doutor Yojiro Takaoka, nº 4.384, Alphaville, para deliberar
sobre: (i) Alteração da Razão Social da Sociedade; (ii) Inclusão da nova atividade (CNAE) no Objeto Social da Sociedade;
(iii) Outros Assuntos de Interesse Social. Santana de Parnaíba/SP, 25/11/2017. Diretoria. (25.28.29/11/2017)



Iniciei meu curso de 
Ciências Contábeis em 
1989, na Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro, uma das mais 
conceituadas do País

Intrigado com o nome do 
curso que levava a de-
nominação de Ciências, 

certa vez perguntei a um dos 
professores o porquê e a res-
posta foi simples: “Como toda 
Ciência, a Contabilidade está 
em constante transformação”.  
Ao longo da minha carreira, 
fui presenciando tais trans-
formações e me convencendo 
de que o Ilustre mestre estava 
absolutamente correto. 

Foram tantas as transforma-
ções: o fim da Correção Mo-
netária Integral, da Correção 
Monetária de Balanço e, por 
fim, a busca pela equiparação 
do antigo BR GAAP com os 
padrões internacionais de 
Contabilidade; notadamente o 
IRFS, com o objetivo de tornar 
as Demonstrações Financeiras 
de uma empresa brasileira 
comparáveis com as de em-
presas estrangeiras. 

A Contabilidade, portanto, 
deixou de ser mais uma ferra-
menta de “formalização e base 
para recolhimento de tributos” 
para ser um Instrumento de 
Gestão que, se ainda não é 
perfeito, se tornou muito mais 
eficaz na apresentação das 
informações necessárias aos 
seus usuários, sejam eles clien-
tes internos (órgãos da admi-
nistração) e clientes externos 
(investidores e credores), para 
tomada de decisões. 

Tamanha transformação, na-
turalmente, teve o seu preço. 
O Contador, que antes não raro 
era o único responsável por 
todas as atividades “burocrá-
ticas” de uma empresa, como a 
Contabilidade Geral, Gestão de 
Tributos e até mesmo o antigo 
Departamento de Pessoal, pas-
sou a ter um papel totalmente 
distinto. O “Novo Contador”, 
hoje, precisa ser cada vez mais 
especializado nas diversas áre-
as da “Nova Contabilidade”, ou 
melhor, na “Controladoria” de 
uma empresa. 

É necessário ter profis-
sionais especializados em 
diversas áreas, tais como Con-
tabilidade Geral, Consolidação, 
Contabilidade Internacional, 
Controles Internos, Orça-
mento, Relatórios Gerenciais, 
Gestão Tributária, sendo esta 
última muitas vezes dividida 
em Tributos Diretos e Indire-
tos. Todas essas áreas têm uma 
premissa básica, requerem um 
profundo conhecimento das 
novas tecnologias.     

A Contabilidade que sempre 
foi a base de recolhimento de 
tributos, nesse particular, per-
manece com a mesma função. 
Contudo, de uma forma extre-
mamente mais complexa, pelo 
fato de que na “Nova Contabi-
lidade” prevalece a essência 
sobre a forma, enquanto que a 
base tributária ainda está vin-
culada, na maioria dos casos, 
à forma e não à essência. 

A Lei 12.973/14 pretendeu 
aproximar a Legislação Fiscal 
a essa nova realidade Contá-
bil, contudo, ao ser publicada 
com sete anos de atraso, não 
consegue contemplar de for-
ma clara e precisa todas as 
possibilidades com as quais 
nos deparamos com o mundo 
real da “Nova Contabilida-
de”. Operações muitas vezes 

usuais, como as de Aquisição 
de Participações Societárias, 
Combinação de Negócios, 
Operações Financeiras e com 
Derivativos, tornaram-se um 
verdadeiro “pesadelo” Contá-
bil e Fiscal para os Profissionais 
de Contabilidade.   

Não bastasse a inseguran-
ça com que os contadores 
precisam trabalhar diante 
desse distanciamento entre 
a Contabilidade e a complexa 
Legislação Tributária, há um 
outro desafio ainda pouco 
discutido, qual seja, o correto 
(“impecável”) cumprimento 
de todas as obrigações aces-
sórias que compõem o SPED. 
As multas estabelecidas pela 
legislação fiscal na hipótese 
de erros, omissões e atrasos 
na entrega das diversas obri-
gações acessórias, tais como 
EFD Fiscal (para ICMS e IPI), 
EFD Contribuições (para PIS 
e COFINS) e o ECF (IRPJ e 
CSL) são por vezes despropor-
cionais aos valores dos tributos 
devidos.  

Apenas como exemplo, o 
erro ou omissão de informa-
ções na elaboração da ECF 
pode resultar em multas 
equivalentes a 3% do valor da 
informação errada ou omitida. 
Ou seja, não basta que o IRPJ e 
a CSL estejam apurados corre-
tamente, o que já é um desafio 
devido à complexidade da 
legislação fiscal em vigor, mas 
sobretudo ser absolutamente 
preciso no preenchimento de 
todos os Registros da ECF. 

Vemos, portanto, que o 
contador deixou de ser apenas 
aquele cumpridor de obri-
gações legais, mas assumiu 
um papel de extrema res-
ponsabilidade dentro de uma 
organização, seja pela neces-
sidade de passar informações 
precisas aos usuários das 
Demonstrações Financeiras, 
bem como pela necessidade 
de ser “impecável” perante às 
autoridades fiscais. 

Eventuais multas que sejam 
exigidas pelas autoridades 
fiscais pelo descumprimento 
ou falhas nas obrigações fiscais 
acessórias, algumas digam-se, 
desproporcionais e abusivas, 
podem gerar impactos ex-
tremamente relevantes nas 
Demonstrações Financeiras 
de uma empresa. Dessa forma, 
com a responsabilidade agora 
atribuída aos Contadores, não 
é nenhum exagero afirmar que 
um trabalho mal executado 
por esses profissionais pode 
colocar uma empresa em sérias 
dificuldades financeiras. 

Hoje, o Contador Profissio-
nal é mais valorizado pelas 
empresas e precisa estar 
sempre se atualizando e se 
aperfeiçoando, recebendo das 
organizações em que trabalha 
todo apoio necessário para 
tanto. Nenhum gasto hoje 
com contratação, treinamento 
e desenvolvimento de bons 
Profissionais de Contabilidade 
deve ser considerado como 
despesa, mas sim um investi-
mento necessário para evitar 
o risco de perdas muito maio-
res que podem comprometer 
seriamente os resultados de 
qualquer empresa, sejam elas 
pequenas, médias ou de grande 
porte.  

 
(*) - Pós-Graduado pela UFRJ, 

tem experiência profissional em 
empresas de auditoria e consultoria. 
Especializado em Gestão Tributária, 

Elaboração de Demonstrações 
Financeiras e Controles Internos, é 

sócio da Dex Advisors.

O novo 
papel do contador 

Marcelo Martins da Fonseca (*)

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

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

Grupo Carmin – Fortunella – Para celebrar 
os 10 anos da trajetória desse bravo e talento-
so Grupo Rio-Grandense , temos uma edição 
muito bem elaborada, que relata sua trajetória, 

desde os primeiros e sofridos dias, até hoje, não menos 
“suados”, contudo exitosos momentos. Desde a primei-
ra encenação:” Pobres de Marré”, até à “A invenção do 
Nordeste”, encenada no Sesc- Belenzinho, o leitor será 
instado a refletir sobre as dores e humores, de um universo 
desconhecido para a maioria. Um show de interpretação, 
inteligência, e senso sócio histórico. Importante! Para 
adquirir acesse: www.grupocarmin.com.

Década Carmin

Ricardo Ventura – Scortecci – Movido pela 
aplicação da excelência em PNL nas vendas, 
o master practicioner , lança um verdadeiro 
manual de procedimentos exitosos, absoluta e 
facilmente aplicável. Sem truques, ou “cartas 

na manga”, ao contrário, tudo às claras, o leitor/vendedor 
interessado, terá em suas páginas, verdadeiros segredos, 
que quando aplicados, indubitavelmente gerará venda, 
qualquer que seja o produto oferecido. Factível.

Comunicar, Vender 
e Negociar com PNL Celso Teixeira Braga – Bridge & Books 

– Após nove meses de frenética e profunda 
imersão, um grupo de psicólogos, liderado pelo 
autor, chegou à conclusão que colaboração 
produtiva é:” Pessoas que trabalham juntas, 

para um propósito comum, utilizando o máximo de suas 
potencialidades, em um fluxo contínuo de aprendizagem, 
mantendo o envolvimento emocional durante o processo”. 
A obra indica ferramentas para a devida consecução dessa 
teoria, que possui um conteúdo bastante utilizável, para 
administrar, ou eliminar conflitos, com sucesso. Útil.

Inovação: Diálogos sobre 
colaboração produtiva

Carla Benedetti – Lumen Juris – A mestre 
em direito previdenciário, lança holofotes num 
problema, que gravita em nossa sociedade, ape-

sar da pouca ênfase: Pessoas com deficiência e, eventual 
amparo legal, através da aposentadoria e seus benefícios. 
Texto claro, fluido, suas observações revestem-se de total 
relevância pela assertividade. Pode ser lido por leigos, 
imperdível para profissionais. Esclarecedor.

Aposentadoria da Pessoa com 
Deficiência Sob a Visão dos 
Direitos Humanos

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

Com apresentação de Ralph Peter.
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4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa/SP. 4º Ofício Cível do Foro Regional IV - Lapa/SP.
Edital de Citação - Prazo de 30 dias - Processo nº 0003989-51.2013.8.26.0004. O MM. Juiz de Direito
da 4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa, Dr. LUIZ FERNANDO SILVA OLIVEIRA, faz saber a Júlio
Cesar Pereira de Souza que Willian Rossi e MVW Comércio e Manutenção de Equipamento para
Laboratórios Ltda lhes ajuizaram ação de Procedimento Comum objetivando a declaração de negócio
jurídico, c.c o cancelamento das alterações no registro empresarial da autora junto à Junta Comercial
de São Paulo, em razão de fraude, conforme demonstrado nos documentos acostados aos autos.
Estando em local incerto e ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a
fluir após o prazo acima apresente defesa, sob pena de revelia e presumirem-se verdadeiros os fatos
alegados. Em caso de revelia para o prosseguimento do feito será nomeado curador especial na
forma da lei, nos termos do  artigo 257, IV do NCPC. São Paulo, 26 de junho de 2017. Eu, Luciana
Ferreira, Coordenadora, subscrevi. LUIZ FERNANDO SILVA OLIVEIRA Juiz de Direito.

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Jabaquara. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE CHIEKO SAITO, REQUERIDO POR 
SAMUEL SHIMICHI SAITO - PROCESSO Nº1003570-12.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Fatima Cristina Ruppert Mazzo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 26/07/2017, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de CHIEKO SAITO, RNE: W397978-5, CPF 762.899.828-34, declarando-a 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, 
em caráter DEFINITIVO, o Sr. Samuel Shimichi Saito, RG 16.477.620-5, CPF 149.126.528-06. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de setembro de 2017. 

O procurador da Repúbli-
ca, Fernando de Almei-
da Martins, sugeriu que 

museus e galerias estabeleçam 
e submetam ao Ministério da 
Justiça as classificações indi-
cativas para as exposições. A 
recomendação do procurador 
da República gerou polêmica.

Martins explicou que atual-
mente já existe uma portaria 
que regulamenta o tema, mas 
exclui da classificação indi-
cativa as exibições ou apre-
sentações ao vivo, tais como 
as circenses, teatrais e shows 
musicais. Segundo o procura-
dor, a portaria, por ser um ato 
infralegal, não poderia excluir 
determinados eventos da obri-
gatoriedade de classificação 
indicativa. Ele argumentou que 
museus e galerias não só deviam 
fazer a classificação indicativa, 
mas submetê-las à análise do 
Ministério da Justiça, que a 
ratificaria ou não.

Os senadores Humberto 
Costa (PT-PE) e Marta Supli-
cy (PMDB-SP) manifestaram 
temor com a mudança. Para 
Costa, propostas no sentido 
de aperfeiçoar a classificação 
indicativa são bem-vindas, mas, 

Ao lado do relator, senador José Medeiros (Pode-MT), 
o senador Magno Malta (PR-ES), presidente da CPI. 

CPI discute classificação 
indicativa para exibições ao vivo
A CPI dos Maus-Tratos discutiu, na quinta-feira (23), a questão da classificação etária indicativa para 
exibições ou apresentações ao vivo, abertas ao público
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do — Brasil por Multiplicação”, 
Luiz Camillo Osorio, afirmou 
que a nudez do artista Wagner 
Schwartz durante a performan-
ce “La Bête”, que causou grande 
polêmica nas redes sociais, 
não teve nenhuma conotação 
erótica, sexual ou pornográfica.

“É uma nudez e nada mais do 
que isso. A nudez sem conota-
ção sexual tem indicação livre. 
Não é um problema para as 
exposições a nudez. O Louvre 
e o d’ Orsay estão cheios de 
nudez”, disse.

Gaudêncio Fidélis, curador 
da exposição “Queermuseu — 
cartografias da diferença na 
arte brasileira”, afirmou que 
a exibição teve a perspectiva 
de abrir o diálogo e o debate 
sobre questões consideradas 
fundamentais para a população 
brasileira, entre elas, questões 
de identidade e expressão de 
gênero e de diferenças. Fidélis 
defendeu a liberdade de ex-
pressão, dizendo que cada um 
deve escolher o que quer ver, 
ouvir e ler e destacou que as 
exposições não devem ser um 
“lugar de consenso”, mas sim 
da construção de um diálogo 
(Ag.Senado).

segundo ele, o país não pode 
ceder ao desejo de censurar 
presente em determinados 
indivíduos.

O senador afirmou que, na 
falta de uma “bandeira defi-
nida”, muitos “moralistas” e 
“reacionários sem causa” têm 
adotado posições autoritárias 
e tentado impor valores únicos 
no país. Para ele, o Senado deve 
se manter em alerta para não 
permitir que isso se torne senso 
comum.

Na opinião da senadora Marta 

Suplicy, o controle de idade em 
mostras de arte e exposições é 
um recuo para o país e para a 
arte brasileira. Marta explicou 
que é natural que a arte cause 
impactos, mas ressaltou que 
ela não pode ser vista como 
pornográfica, já que trata da ex-
pressão livre do inconsciente do 
artista. “Temos que ter cuidado 
porque senão vamos virar aqui 
no Brasil o farol do atraso e do 
combate à arte”, disse.

O curador da exposição “35º 
Panorama da Arte Brasileira 

Estima-se que 9 em cada 10 
brasileiros têm um celular, ou 
seja, quase todo mundo tem 
esse aparelho na palma da mão! 
Na média, o brasileiro passa 
três horas por dia no celular, 
segundo uma pesquisa reali-
zada em 2016, pela Millward 
Brown Brasil e pela NetQuest. 
Não por acaso, vive-se hoje uma 
onda de lesões resultantes do 
uso excessivo da tecnologia – 
o tablet entra nessa também.

Se antes as lesões por esforço 
repetitivo estavam mais ligadas 
à profissão, hoje é cada vez 
maior o número de pessoas 
que chegam aos consultórios 
médicos vítimas do mau uso 
da tecnologia. Estudos mos-
tram que teclar é uma atividade perigosa 
para saúde musculoesquelética devido às 
posturas incorretas que a pessoa adota, 
além dos movimentos repetitivos, princi-
palmente feitos com o dedo polegar.

“O uso excessivo do celular e as posturas 
incorretas adotas pelos usuários aumentam 
o risco de desenvolver quadros de tendini-
te, tenossinovite e osteoartrite nos dedos, 
mãos e punhos. Os ombros também sofrem, 
pois ficam sobrecarregados pelo esforço 
de manter o celular próximo aos olhos. 
Por último, temos as queixas de dores no 
pescoço devido à posição baixa da cabeça”, 
explica a fisioterapeuta Walkiria Brunetti.  

Em 2014, foi publicado no ‘The Lancet’ 

Uso excessivo de celular aumenta número de casos de tendinites
usar o bom senso e equilibrar 
o celular com outras rotinas”, 
sugere Walkiria. Outra dica da 
fisioterapeuta é realizar alon-
gamento das mãos, punhos, 
pescoço, ombros, braços e 
antebraços a cada 20 ou 30 mi-
nutos quando estiver no celular 
ou até mesmo no computador. 
Usar as duas mãos também é 
importante, assim como não 
deixar o pescoço muito abaixa-
do e sobrecarregar os ombros 
para segurar o aparelho.

“Tenho indicado para os 
pacientes que chegam para 
a fisioterapia vítimas do mau 
uso da tecnologia explorar 
melhor os recursos de voz do 
celular. Em todos os aplicativos 

é possível enviar mensagem de voz e até 
mesmo buscar por serviços por meio da 
voz. Isso já ajuda a dar um descanso para 
os dedos das mãos e punhos”, comenta 
a especialista.

Quando os quadros de dor são impor-
tantes e a tendinite é confirmada pelo 
diagnóstico médico, a fisioterapia ajuda 
a fortalecer músculos e articulações e 
também melhora a flexibilidade, sem 
contar na redução da dor. Entretanto, 
se a pessoa voltar aos velhos hábitos, a 
inflamação irá persistir. Por isso, é preciso 
pensar em formas de reduzir o uso destes 
dispositivos, fazer um verdadeiro detox 
digital (Ag.Health).

um estudo que deu um nome para a sín-
drome ligada ao uso excessivo do celular: 
WhatsAppinite. “A repetição dos movimen-
tos sobrecarrega o tendão que flexiona e 
que estende o polegar, causando uma infla-
mação que leva à dor e ao inchaço. Assim se 
instala a tendinite. Se não tratada e, claro, 
se a pessoa não reduzir o uso do celular, a 
inflamação pode danificar os tendões e as 
articulações, não só do dedo polegar, como 
da mão e do punho”, diz Walkiria.  

Não precisa dizer que a solução número 
1 é reduzir o uso desses aparelhos. “O se-
gredo é equilibrar o uso de tecnologia com 
outras atividades, como ler, ir ao cinema, 
fazer ioga, Pilates, nadar, enfim, basta 
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