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“O problema de 
Brasília é tráfi co de 
infl uência, enquanto 
o do Rio de Janeiro 
é a infl uência do 
tráfi co”.
Zózimo Barroso do Amaral 
(1941/1997)
Jornalista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -1,26% Pontos: 
71.783,35 Máxima estável: 
72.700 pontos Mínima de 
-2,04% : 71.215 pontos Vo-
lume: 26,56 bilhões Variação 
em 2017: 19,19% Variação no 
mês: -3,4% Dow Jones: +1,16% 
(18h39) Pontos: 24.217,40 
Nasdaq: +0,49% (18h39)  Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2696 Venda: R$ 3,2701 
Variação: +0,99% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,35 Venda: R$ 3,45 
Variação: +1,07% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2610 Venda: R$ 
3,2616 Variação: +1,49% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2930 
Venda: R$ 3,4200 Variação: 
+0,97% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,02% ao 
ano. - Capital de giro, 10,71% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.276,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,73% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,000 
Variação: +0,53%.

bro) Cotação: R$ 3,2615 Variação: 
+0,51% - Euro (18h39) Compra: 
US$ 1,1899   Venda: US$ 1,19   
Variação: +0,42% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8920 Venda: R$ 
3,8940 Variação: +1,41% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8000 Ven-
da: R$ 4,0400 Variação: +1,33%.

tos: 6.857,79 Ibovespa Futuro: 
-1,22% Pontos: 71.905 Máxi-
ma (pontos): 73.150 Mínima 
(pontos): 71.440. Global 40 
Cotação: 935,602 centavos de 
dólar Variação: +0,37%.

Pela quinta vez con-
secutiva, o Índice de 
Confi ança da Indústria 

(ICI) subiu em novembro, 
atingindo 98,3 pontos, 2,9 
pontos acima do trimestre 
terminado em outubro e o 
mais elevado desde janeiro de 
2014 (100,1 pontos).

O indicador é calculado pelo 
Ibre/FGV, com base na pes-
quisa Sondagem da Indústria, 
que ouviu os representantes 
de 1.101 empresas entre os 
dias 1º e 27 de novembro. O 
resultado mostra o grau de 
percepção dos empresários 
quanto ao desempenho da 
economia e as chances de 
evolução de seus negócios. 

Confi ança da Indústria 
atinge o melhor nível 
desde 2014, aponta FGV

De um total de 19 segmen-
tos consultados, 13 indicaram 
aumento de confiança. De 
acordo com a pesquisa, os em-
presários estão mais animados 
com as possibilidades de um 
desempenho melhor para o fu-
turo. O Índice de Expectativas 
(IE) fi cou 4,2 pontos maior, 
alcançando 99,4 pontos. Só 
no segundo semestre, houve 
acréscimo de 7,3 pontos. A 
alta está associada à previsão 
de aumentar os investimentos 
em mão de obra com mais 
contratação de pessoal nos 
próximos três meses. 

A taxa de empresas que 
planejam aumentar as contra-
tações de empregados subiu de 

15,3% para 19,7% . Ao mesmo 
tempo, caiu de 15,7% para 
12,3% a proporção das que 
acreditam na necessidade de 
corte de pessoal. Já o Índice da 
Situação Atual (ISA) avançou 
em 1,7 ponto, para 97,2 pon-
tos, acumulando alta de 10,2 
pontos. Em sua análise técni-
ca, a FGV atribuiu a melhora 
à situação dos estoques. De 
outubro para novembro, caiu 
de 11,3% para 8,7% o total de 
empresários que consideram 
excessivo o nível de estoques.

O nível de animação é o 
melhor desde maio de 2013, 
quando apenas 8,1% dos en-
trevistados achavam que os 
estoques estavam elevados. 

A taxa de empresas que planejam aumentar as contratações de empregados

subiu de 15,3% para 19,7%.

Apesar disso, permaneceu 
praticamente estável o grupo 
que considera os estoques in-
sufi cientes, passando de 4,1% 
para 4%. Em nota, a coordena-

dora da Sondagem da Ibre/FGV, 
Tabi Thuler Santos, afi rma que 
a retomada do crescimento está 
mais consistente. “A produção 
do setor vem crescendo, e os 

estoques se ajustaram, um 
cenário virtuoso que se refl ete 
nas decisões estratégicas 
de contratação de pessoal” 
(ABr).

IPVA mais barato
O Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores (IPVA) 
fi cará mais barato em São Paulo em 
2018. A tabela de valores venais, pu-
blicada pela Secretaria da Fazenda, 
registra queda nominal de 3,2 %, em 
média, nos preços de venda prati-
cados no varejo. Os dados foram 
apurados pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (Fipe) 
que realizou a pesquisa referente a 
11.504 diferentes marcas, modelos 
e versões de veículos.

O presidente de Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem 
(30) que faltam “muitos votos” 
para que seja possível aprovar 
a reforma da Previdência. “A 
gente está tentando construir 
o texto em cima dos 308 votos. 
Mas a gente sabe que está muito 
longe disso ainda, muito longe 
mesmo”, disse após palestrar 
em um evento promovido pelo 
banco J.P. Morgan.

Na sua avaliação, nos últi-
mos meses o governo perdeu 
força devido às denúncias 
da PGR contra o presidente 
Temer. “A gente sabe das di-
fi culdades. A base do governo 
passou por duas votações 
de denúncia, com desgaste 
muito grande. Tem aqueles 
que, mesmo compreendendo 
a importância da votação, não 
confi rmaram que podem votar 
com a matéria”, destacou. 
Para ele, falta apoio de parti-
dos que integram o governo, 
como PSD e PR.

Para tentar conseguir os 
votos para aprovar a reforma, 
Maia disse que vai se empe-
nhar, junto com o governo, 
nas articulações com os de-
putados. “Domingo o governo 
vai fazer uma reunião. Eu vou 
participar com os líderes, com 

Aloysio pode 
continuar no governo

O ministro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, disse ontem (30) 
que o ministro das Relações Ex-
teriores, Aloysio Nunes, poderá 
ser um dos ministros da cota 
pessoal do presidente Temer e 
permanecer ocupando a pasta, 
mesmo com a saída do PSDB 
da base do governo. “O ministro 
Aloysio é uma das pessoas que 
mais respeito merecem dentro do 
PSDB, e nós devemos acolher as 
palavras dele como manifestação 
pessoal de alta respeitabilidade. 
Penso que ele pode vir a ser 
um ministro da cota pessoal do 
presidente”, disse.

Padilha disse também ver com 
naturalidade o fato de o PSDB 
deixar a base do governo para 
avançar com seu “projeto de po-
der”, e que espera, dos tucanos, 
“compreensão” com as decisões 
a serem tomadas pelo PMDB 
visando ao projeto de poder 
que tem para 2018. “Questão de 
ministério é questão presiden-
cial, e o presidente Temer está 
defi nindo isso com muito diálogo. 
Vai dialogar com as lideranças e 
com Geraldo Alckmin” (ABr).

O ministro do STF, Alexandre 
de Moraes, disse ontem (30), 
no 8º Workshop sobre o Siste-
ma Penitenciário Federal, em 
Brasília, que é preciso tratar as 
questões penitenciárias como 
de segurança pública e acabar 
com a hipocrisia no tratamento 
desses assuntos, para avançar 
na melhoria do sistema pri-
sional do país. “O Brasil, por 
algum motivo, deixou escapar 
que questão penitenciária é 
questão de segurança pública, 
sem essa interligação. Quan-
do sabemos que não, porque 
as lideranças penitenciárias 
[de organizações criminosas] 
continuam sendo lideranças 
externas”, disse.

Moraes defendeu a descen-
tralização do sistema prisional, 
mas criticou os municípios 
que difi cultam a construção 
de presídios em suas áreas. 
“Nenhuma cidade quer [pre-
sídio], todo mundo quer que 
se resolva a questão do menor 

Moraes: questão penitenciária 

é questão de segurança 

pública.

Presidente de Câmara, 

Rodrigo Maia.
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O ministro da Justiça da Itália, 
Andrea Orlando, contratou o 
escritório Bulhões & Bulhões 
Advocacia para representar o 
país no processo referente a 
Cesare Battisti que tramita no 
STF. A decisão foi tomada após o 
relator do caso, ministro Luiz Fux, 
ter alterado o tipo do processo, 
passando-o de “habeas corpus” 
para “reclamação constitucional”. 
Segundo Fux, o objetivo da defesa 
é evitar a revisão do ato do ex-
-presidente Lula que concedeu 
asilo político a Battisti.

Sendo assim, como Battisti 
não está preso, não caberia à 
corte analisar um habeas cor-
pus, mas sim uma reclamação 
constitucional. Com isso, a 
Itália, que pede a extradição 
do ex-guerrilheiro comunista, 
decidiu entrar como parte 
integrante do processo, ideia 
recebida positivamente pelo 
governo brasileiro.

O escritório Bulhões & Bu-
lhões tem como sócio o ad-
vogado Antônio Nabor Areias 
Bulhões, que já defendeu a 
República Italiana em outras 
ocasiões ligadas a Battisti.

Ex-integrante da milícia 
Proletários Armados pelo Co-

O ministro da Cultura, Sérgio 
Sá Leitão, anunciou ontem (30) 
mudanças na aplicação da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura, 
conhecida como Lei Rouanet. 
A nova instrução normativa da 
lei teve o número de artigos 
reduzido de 136 para 73. Em 
coletiva no Instituto Tomie 
Ohtake, onde participou do 9.º 
Encontro do Fórum Brasileiro 
pelos Direitos Culturais, Sá 
Leitão disse que as mudanças 
trazem regras mais claras, que 
visam promover dinamismo e 
desburocratização ao processo, 
desde a aprovação do projeto 
até a prestação de contas. 

A ideia é atrair mais investi-
mentos para o setor cultural. A 
Lei Rouanet é o principal meca-
nismo de fomento à cultura no 
país. Entre os itens alterados, 
está a possibilidade de o incen-
tivador do projeto promover sua 
marca com ações de marketing e 
de reforço na promoção dos pro-
jetos apoiados, o que antes era 
considerado vantagem indevida. 

De acordo com a norma 
anterior os interessados preci-
savam comprovar atuação em 
área cultural relacionada ao 
projeto, exigência que agora 
caiu, admitindo projetos de em-
preendedores recém inseridos 

Ministro da Cultura,

Sérgio Sá Leitão.
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São Paulo - A Caixa Econômi-
ca Federal registrou lucro líqui-
do de R$ 2,2 bilhões no terceiro 
trimestre deste ano, cifra quase 
159% maior do que a informada 
em igual intervalo de 2016, de 
R$ 837,546 milhões. Os núme-
ros foram divulgados pelo Banco 
Central, que considera apenas 
as atividades exclusivamente 
bancárias. A própria Caixa ainda 
não divulgou os resultados do 
terceiro trimestre. 

A carteira de crédito da Caixa 
encerrou setembro em cerca de 
R$ 700 bilhões, alta de 1,9% em 
um ano, quando o saldo, con-
forme o BC, estava em R$ 688 
bilhões. Já na comparação com 
três meses antes, de R$ 704 bi-
lhões, os empréstimos do banco 
público encolheram 0,4%. No 
critério classifi cada, a carteira 
de crédito da Caixa somou R$ 
712,065 bilhões, elevação de 
1,78% em um ano, quando es-
tava em R$ 699,6 bilhões, mas 
queda de 0,53% na comparação 
com junho, quando marcava R$ 
715,9 bilhões.

O resultado de provisão para 
devedores duvidosos, as chama-

Um dos impulsos para a 

melhora do resultado da

Caixa foi a redução

dos gastos com calotes.
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País deve acabar com a hipocrisia 
ao tratar ‘questões penitenciárias’

sídios”, ressaltou, explicando 
que, em 2016, foi liberado R$ 
1,2 bilhão para construção de 
penitenciárias, mas os estados 
e a União não conseguem dar 
andamento. “Porque o muni-
cípio inventa um problema de 
zoneamento”, exemplifi cou.

Para Moraes, também é hipo-
crisia que algumas pessoas de-
fendam que é preciso construir 
escolas, não presídios. “São coi-
sas diversas. A educação está 
com seus recursos e precisa 
ser tratada melhor, mas preci-
samos solucionar o problema 
atual [do sistema prisional], 
que, se não for solucionado, vai 
acabar transformando um bom 
modelo, que é o sistema federal, 
num modelo igual aos demais”, 
disse. Moraes defendeu ainda 
a identifi cação genética dos 
presos. Segundo ele, ao fazer 
o mapeamento genético dos 
presos, os Estados Unidos so-
lucionaram 12% dos homicídios 
inconclusivos do país (ABr).

[adolescente em confl ito com a 
lei] e a questão penitenciária, 
mas nenhum município quer. 
Ou alteramos a legislação ou 
atrasa a construção”, disse.

“É um problema de todos, 
isso é uma hipocrisia. Temos 
que solucionar em conjunto, 
construir rapidamente os pre-

Itália contrata advogado 
para ‘caso Battisti’
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Cesare Battisti

munismo (PAC), Battisti foi 
condenado à prisão perpétua 
na Itália por terrorismo e envol-
vimento em quatro assassinatos 
ocorridos na década de 1970. 
O italiano vive no Brasil desde 
2004, mas, com a ascensão de 
Temer à Presidência, Roma 
voltou à carga para conseguir 
sua extradição e encontrou 
mais receptividade à ideia no 
governo do peemedebista. 
Atualmente, Battisti vive em 
sua casa em Cananéia, litoral 
sul de São Paulo (ANSA).

Ministro da Cultura anuncia 
mudanças na Lei Rouanet

no mercado. “Isso não propicia 
irregularidades nem fraudes, 
porque todo o processo de ha-
bilitação e análise de orçamento 
e fi scalização permanece. O que 
observamos é que essa exigên-
cia era barreira de entrada para 
jovens. Queremos estimular que 
mais jovens pensem, criem e 
produzam projetos de cultura”.

A partir da nova instrução, 
os projetos de valor superior a 
R$ 3 milhões devem apresentar 
estudo de impacto econômico, 
para que a cultura seja reconhe-
cida como geradora de valor 
econômico e social, além de 
criar indicadores de melhores 
práticas para a execução de 
projetos culturais (ABr).

Governo ‘está longe’ de ter 
votos para aprovar reforma

os ministros e vamos tentar 
construir um caminho. A nossa 
responsabilidade no Brasil é 
muito grande. A reforma da 
Previdência, diferentemente 
do que a oposição vende, não 
tira nenhum direito do traba-
lhador pobre”, disse.

O presidente da Câmara 
atribuiu parte das difi culdades 
enfrentadas atualmente a erros 
de comunicação cometidos no 
lançamento da proposta. Ape-
sar do cenário desfavorável, 
Maia acredita que seja possí-
vel convencer os deputados a 
mudar de posição em pouco 
tempo (ABr).

Lucro líquido da Caixa salta 159% 
no 3º trimestre, para R$ 2,2 bi

das PDDs, foi a R$ 3,203 bilhões 
no terceiro trimestre, redução de 
37,3% ante os R$ 5,105 bilhões 
anotados um ano antes. Em 
relação ao montante registrado 
em junho último, de R$ 9,733 
bilhões, a queda passou dos 67%.

Já o saldo de provisões da 
Caixa foi a R$ 35,318 bilhões de 
julho a setembro, queda de 2,5% 
em relação ao mesmo intervalo 
do ano passado, quando estava 
em R$ 36,232 bilhões (AE).
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COLUNA DO HERÓDOTO

A marreta também é 

criativa. 

Uma pequena fábrica de 
refrigeradores estava 
em apuros. Situada na 

província de Shandong, na 
China, vendia cada vez menos. 
Tinha difi culdades na produ-
ção, distribuição dos produtos 
e fi nanciamento. Tudo  levava a 
crer que em breve fecharia as 
portas e seus empregados fi ca-
riam na rua da amargura. Até 
a chegada de Zhang Ruimin, 
um jovem diretor de 36 anos, 
nomeado pela prefeitura local 
para dar um jeito na  empresa. 
Era tudo ou nada. 

Juntou a equipe de 76 
gerentes e mandou perfi lar 
77 geladeiras em um galpão. 
Diante do olhar assustado de 
todos pegou uma marreta e 
destruiu uma delas. Depois 
pediu que cada um destruísse 
uma. Depois disso, em 25 anos, 
a empresa de Shangdong se 
tornou na maior produtora 
mundial de geladeiras. Ela 
aumentou o seu portfólio em 
19 novos produtos da linha 
branca e se tornou a quarta 
maior fabricante do mundo. 
Essa história é o que Ben Mc 
Lannahan chama destruição 
criativa. 

Imagine um país que precisa 
de mudanças profundas no seu 
sistema político, entendido em 
sua amplitude social, jurídica 
e administrativa. Certamente 
uma marreta não destruiria o 
arcabouço legal, jogaria tudo 
por terra e aí apareceria um 
salvador da pátria para cons-
truir tudo do zero. Nenhum dos 
que se locupletam com o antigo 
regime se apresentariam para 
pegar uma marreta e derrubar 
instituições que os benefi ciam, 
não importa em que campo. 

O exemplo da fábrica de re-
frigeradores  não serve para se 
construir uma sociedade pela 
sua complexidade de atores 
e interesses. Ainda assim a 
sociedade pode almejar trans-
formações que  aprofundem a 
democracia, distribuição de 
riqueza, segurança pública, 
educação e saúde de quali-
dade e outros requisitos da 
cidadania. É possível que es-
sas mudanças sejam gestadas 
nas assembleias – Congresso, 
Assembleias Legislativas e 

Câmaras Municipais -  eleitas 
diretamente pela população? 

O primeiro obstáculo a ser 
vencido é a qualidade dos 
eleitos que se perpetuam  
no poder graças ao sistema 
vigente e o baixo nível de po-
litização da população. Esta 
realidade é atualíssima e as 
mudanças almejadas para se 
atingir esses objetivos andam 
em ritmo lento. Vez ou outra 
dão um passo quando há pres-
são popular para tanto. E ela é 
muito escassa.

Deitar a atual constituição 
abaixo e redigir uma nova 
seria o caminho ? Quem teria 
o poder legítimo de convocar 
uma assembleia constituinte 
exclusiva ? Isto nunca existiu 
no Brasil. Todas as consti-
tuições republicanas foram 
originadas de congressos 
constituintes, ou seja, por 
pessoas que ao mesmo tempo 
eram deputados federais ou 
senadores. Inclusive a atual.  
De manhã constituintes, à 
tarde legisladores. 

É provável que os ambientes 
se misturem uma vez que são 
os mesmos protagonistas. Essa 
proposta já foi ventilada várias 
vezes e há uma resistência 
grande de certos setores. Uns 
porque acreditam, sincera-
mente, que a atual constituição 
é adequada a sociedade brasi-
leira. Outros porque avaliam o 
risco de perder privilégios que 
se consolidaram ao longo  do 
tempo. O que será que o cida-
dão, o pagador de impostos, a 
pessoa que viaja em péssimo 
transporte público, tem atendi-
mento rastaquera nos centros 
de saúde e vê os seus fi lhos 
saírem da escola sem entender 
o que leram, pensa disso?

Inúmeras pesquisas são 
veiculadas todos os dias na 
mídia  social e tradicional so-
bre os mais diversos assuntos. 
Isto é bom para auferir quais 
são os sonhos e  opiniões  da 
população. Curiosamente, 
até agora, não se perguntou 
se o pais precisa de uma nova 
constituição ou se a  atual, 
com tantos artigos e mais de 
uma centena de emendas é 
adequada a sociedade. 

(*) - É âncora do Jornal da Record 
News e ex-apresentador

do Jornal da CBN.
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O consulado da Itália em 
São Paulo pretende bater 
um recorde e emitir 15 mil 
passaportes até o fi m deste 
ano, informou o cônsul-geral 
Michele Pala.

“Neste ano, o consulado 
de São Paulo vai quebrar o 
recorde de emissão de passa-
portes. Devemos chegar a 15 
mil. Mesmo assim, parece não 
ser o sufi ciente”, disse Pala em 
um seminário realizado na ca-
pital paulista para discutir as 
relações entre Brasil e Itália. 

De acordo com o diplomata, 
a alta demanda por passa-
portes e reconhecimento de 
cidadania italiana faz com que 
o tempo médio de espera para 
a conclusão de um processo 
em São Paulo leve mais de uma 
década. “Hoje, em São Paulo, 
a fi la de espera é de 12 anos, e 
isso não é segredo, está no site 
do consulado. Também não é 
falta de vontade em conceder 
a cidadania, é apenas uma 
questão gerencial devido à 
dimensão das solicitações. A 
lei de cidadania italiana é a 
mais generosa, pois concede 
cidadania sem restrição de 
geração”, argumentou.

Atualmente, um cidadão 
com ascendência italiana jus 
sanguinis pode solicitar sua 

A lei de cidadania italiana é a mais generosa, pois concede 

cidadania sem restrição de geração.

A embaixadora dos Estados 
Unidos nas Nações Unidas, Nikki 
Haley, afi rmou durante a reunião 
do Conselho de Segurança que 
o “mundo está próximo” de 
uma guerra por conta do último 
lançamento de míssil da Coreia 
do Norte. “E, se houver uma 
guerra, o regime norte-coreano 
será completamente destruído”, 
disse Haley acrescentando, no 
entanto, que seu país não busca 
por esse confl ito.

A resposta da China e da Rús-
sia veio rapidamente e ambos 
descartaram a defl agração de 
um combate com o governo 
de Pyongyang. O porta-voz do 
Ministério de Defesa, Wu Qian, 
disse que há uma “profunda 
preocupação” pelo último lan-
çamento de um míssil balístico 
intercontinental, mas a “opção 
militar não é uma opção”. “A 
China quer a paz e a estabili-
dade na península coreana”, 
acrescentou o representante.

Já o ministro russo para as 
Relações Exteriores, Serghei 
Lavrov, disse que as falas e as 
ações dos Estados Unidos são 
“intencionalmente provocató-
rias” e que a via das sanções eco-

Lançamento de míssil

voltou a acirrar crise na

Coreia do Norte.

Justiça 
argentina 
condena à 
prisão perpétua 
48 ex-militares

O Quinto Tribunal Oral de 
Buenos Aires condenou 48 
ex-militares envolvidos nos 
crimes de tortura, assassinatos 
e desaparecimentos cometidos 
na Escola Mecânica da Marinha 
(Esma) durante os anos de 
ditadura militar no país (1976-
1983). Entre os condenados por 
crimes contra a humanidade, 
estão o ex-capitão da Marinha, 
Alfredo Astiz, conhecido como 
o “Anjo da Morte”, e José Edu-
ardo Acosta, chamado de “O 
Tigre”. Ambos pegaram penas 
de prisão perpétua.

Os dois já haviam sido con-
denados à prisão perpétua, em 
2011, por crimes de tortura, as-
sassinatos e desaparecimentos 
forçados durante a ditadura. 
Astiz sempre rejeitou pedir per-
dão às vítimas durante os cinco 
anos de processo e acusava os 
grupos de direitos humanos 
argentinos “de serem grupos 
de vingança e perseguição”. O 
julgamento, considerado histó-
rico no país, tinha 54 acusados 
por crimes na “tragédia dos 
desaparecidos”. Ao todo, 29 
foram condenados à perpétua, 
19 por penas de regime fechado 
que variam entre oito e 25 anos 
de prisão e seis pessoas foram 
absolvidas.

Uma das sobreviventes dos 
crimes cometidos na Esma, 
Miriam Lewin, disse aos jorna-
listas, após o fi m do julgamento, 
que as penas “foram muito 
maiores do que esperávamos”. 
Entre as acusações, além dos 
raptos dos recém-nascidos das 
mulheres detidas e as torturas 
frequentes, estão as mortes 
chocantes dos presos nos cha-
mados “voos da morte”. Para 
desaparecer com os detidos 
sem deixar nenhum rastro, os 
prisioneiros eram jogados vivos 
de aviões militares sobre o mar 
ou o Rio da Prata (ANSA).

Em seu primeiro encontro 
com autoridades de Bangla-
desh, o papa Francisco elogiou 
a postura do governo local em 
relação à crise humanitária 
com os muçulmanos da mino-
ria rohingya ontem (30). No 
entanto, evitou usar o nome 
da etnia conforme orientação 
dos bispos do país vizinho. 
Essa postura acabou gerando 
críticas da mídia internacional, 
mas o Vaticano apoiou a decisão 
do Papa para não causar pro-
blemas diplomáticos e agravar 
a crise com os refugiados.

“Agradeço ao governo em 
sua ação humanitária a favor 
dos refugiados do estado de 
Rakhine. Isso foi feito não com 
pouco sacrifício [...] e feito sob 
os olhos do mundo inteiro. É 
necessário que a comunidade 
internacional crie medidas 
efi cazes no confronto dessa 
grave crise”, disse em discur-
so perante às autoridades e o 
corpo diplomático no Palácio 
Presidencial de Bangabhapan.

A fala prosseguiu fazendo 
elogios ao pequeno país asi-
ático. “Enfrentando uma das 
questões mais sérias em nível 

Papa elogia postura de Bangladesh em crise com Myanmar.

A vacina Dengvaxia foi 
aprovada no Brasil em 28 
de dezembro de 2015 e 

não é oferecida pelo Programa 
Nacional de Imunizações.

A suspeita do laboratório ain-
da não é conclusiva, mas, diante 
do problema, a recomendação 
da Anvisa é que a vacina não 
seja tomada por pessoas que 
nunca tiveram dengue. Apesar 
de esclarecer que a vacina por si 
só não é capaz de desencadear 
um quadro grave da doença 
nem induzir ao aparecimento 
espontâneo da dengue - para 
isso, é preciso ser picado por 
um mosquito infectado -, existe 
a possibilidade de que pessoas 
soronegativas desenvolvam um 
quadro mais agudo de dengue 
caso sejam infectadas após 

A bula da vacina será atualizada enquanto a Anvisa avalia os 

dados completos dos estudos.
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Pessoas que nunca tiveram 
dengue não devem tomar vacina
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou que o laboratório Sanofi -Aventis, fabricante 
da vacina da dengue, apresentou informações que sugerem que pessoas que nunca tiveram contato
com o vírus da dengue podem desenvolver formas mais graves da doença caso tomem a vacina

D
iv

ul
ga

çã
o Sanofi , chamada Dengvaxia, é 

a única aprovada no Brasil. O 
produto é indicado para imuni-
zação contra os quatro subtipos 
do vírus. Para as pessoas que já 
tiveram dengue, a Anvisa avalia 
que o benefício do uso da vacina 
permanece favorável.

Por meio de um comunicado, 
a Anvisa esclareceu que “este 
risco não havia sido identifi ca-
do nos estudos apresentados 
para o registro da vacina na 
população para a qual a vacina 
foi aprovada”. A agência infor-
mou que, antes do registro, os 
efeitos da imunização foram 
estudados em mais de 40 mil 
pessoas em todo o mundo, e 
que as pesquisas seguiram os 
padrões estabelecidos por guias 
internacionais da OMS (ABr).

terem recebido o medicamento.
A bula da vacina será atualiza-

da enquanto a Anvisa avalia os 

dados completos dos estudos, 
que ainda serão apresentados 
pelo fabricante. A vacina da 

Consulado italiano baterá recorde 
de emissão de passaportes

cidadania através de três vias: 
por processo administrativo 
diretamente com um consulado 
italiano; por processo judicial; 
e por residência na Itália. “A 
lei permite que a solicitação de 
cidadania seja feita através de 
residência na Itália, um procedi-
mento estabelecido justamente 
devido ao grande número de 
pedidos nos consulados. Mas 
é preciso tomar muito cuidado, 
pois várias pessoas vão à Itália 
e fazem residência ‘fi ctícia’, ou 
não cumprem todos os requi-
sitos da lei. E os controles dos 
fi scais têm aumentado cada vez 
mais”, alertou o cônsul. 

A advogada italiana Elena 
Beccegato, do escritório CBA 
Studio Legale e Tributario, 
afi rmou, por sua vez, que um 
dos erros mais comuns co-
metidos por estrangeiros que 
solicitam residência na Itália 
é não morar no país durante 
o tempo mínimo exigido por 
lei. “Residência signifi ca se 
transferir para outro país, ou 
seja, fi car a maior parte do 
ano na Itália, com sua vida e 
seus interesses lá. Qualquer 
solução diferente disso pode 
acarretar bloqueios no pro-
cesso de cidadania”, explicou 
(ANSA).

Papa elogia postura de Bangladesh 
em crise com Myanmar

humanitário e muito espinho-
sa no campo diplomático, o 
espírito de generosidade e de 
solidariedade que caracteriza 
a sociedade de Bangladesh se 
manifestou muito claramente 
na sua atuação humanitária. “, 
acrescentou. Jorge Mario Ber-
goglio ainda elogiou o fato do 
país estar “sendo construído” 
com o esforço de unir as “diver-
sas tradições e comunidades” e 
ressaltou que, no mundo atual, 
nenhuma nação pode “viver e 
sobreviver em isolamento”.

Por sua vez, o presidente 
bengali, Abdul Hamid, agrade-
ceu ao sucessor de Bento XVI 
por sempre ter expressado 
posições favoráveis aos ro-
hingyas e sua apaixonada voz 
contra as brutalidades. “Isso 
dá esperança para a solução 
da crise. A sua proximidade a 
eles, o pedido para ajudá-los e 
assegurar os plenos direitos, dá 
à comunidade internacional a 
responsabilidade de agir pron-
tamente e com sinceridade”, 
destacou Hamid (ANSA).

EUA ameaça ‘guerra’ 
contra Pyongyang

nômicas “já foi esgotada”. “Os 
passos recentes de Washington 
parecem deliberados e diretos 
para provocar Pyongyang e 
fazê-la tomar ações. Agora, os 
norte-americanos declararam 
que em dezembro farão exer-
cícios militares maciços, extra-
ordinários. A impressão é que 
tudo está sendo feito para fazer 
Kim Jong-un perder a calma e 
levá-lo a uma ação perigosa”, 
destacou Lavrov à agência russa 
Tass (ANSA).
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A - Estágio na Band
A Band divulgou na semana passada, que está recebendo currículos para 
seu programa de estágio em 2018. A oportunidade é para estudantes de 
todos os semestres dos cursos de Rádio e TV, Jornalismo, Publicidade 
e Propaganda e Administração. A emissora afi rma que busca candida-
tos pró-ativos e com vontade de entender como é o dia a dia de uma 
empresa multimídia. Para participar do processo seletivo, basta enviar 
e-mail para (queroserband@band.com.br). O assunto deve ser o nome 
do curso do estudante. Os aprovados terão direito a Vale Refeição e 
Vale Transporte, além da bolsa-auxílio que será paga de acordo com o 
semestre cursado pelo estudante.  

B - Vagas na Edenred
Líder mundial em soluções transacionais para empresas, comerciantes 
e empregados, a Edenred Brasil  abriu processo seletivo para oportu-
nidades de emprego. O Grupo, detentor das marcas Ticket, Ticket Log, 
Repom, Accentiv’ e Edenred Soluções Pré-Pagas, está à procura de 
candidatos para atuação nas áreas: comercial, fi nanças, tecnologia e 
produtos em diversos cargos. São cerca de 100 vagas em aberto. A busca 
é por colaboradores que se identifi quem com os valores corporativos, 
que tenham uma boa formação, uma experiência consistente e uma 
trajetória compatível com as posições em aberto. Pessoas conectadas 
às tendências de mercado, que atuem como agentes de mudança, com 
iniciativa, muita energia e antenadas ao mundo digital, são as mais 
procuradas pelos gestores. Saiba mais: (http://site.vagas.com.br/Pa-
gEmprCust_edenred.html).

C - Cup of Excellence
O café especial produzido pelo produtor Gabriel Alves Nunes, na Fazenda 
Bom Jardim, em Patrocínio/MG, na Denominação de Origem do Cerrado 
Mineiro, campeão da categoria “Pulped Naturals” do Cup of Excellence – 
Brazil 2017, bateu o recorde mundial de maior valor pago por um lote no 
leilão do concurso. Esse café foi dividido em dois lotes: o primeiro recebeu o 
lance US$ 130,20 por libra peso das empresas Maruyama Coffee, Sarutahiko 
Coffee (Japão) e Campos Coffee (Austrália), valor que corresponde a R$ 
55.457,60 (US$ 17.222,86) por saca de 60 kg e é o mais caro pago por um 
campeão do certame. O segundo lote foi negociado por US$ 120 por libra 
peso, ou R$ 51.116,17 (US$ 15.873,60) por saca. Confi ra o resultado no 
site (http://www.allianceforcoffeeexcellence.org/en/cup-of-excellence/
country-programs/brazil-pulped-naturals/2017/auction-results/).

D - Ultrassonografi a Geral 
Para quem procura um upgrade na remuneração e aperfeiçoamento 
completo na área de ultrassonografi a, o Programa de Médicos Monito-
res no Cetrus pode ser considerado o caminho mais efi caz. Com carga 
horária total de quatro mil horas e duração de dois anos, o Programa 
abrange todos os módulos regulares na área de Ultrassonografi a Geral e é 
credenciado junto ao CBR - Colégio Brasileiro de Radiologia. O curso se 
divide entre aulas teóricas e práticas em que o aluno atua como monitor 
em cursos e diretamente no atendimento de pacientes, sob coordenação 
de profi ssionais experientes na área de diagnóstico por imagem. Saiba 
mais em: (www.cetrus.com.br).

E - Aluguel de Carros
Com investimentos da Bossa Nova, do Banco BMG e de nomes como 
Guga Stocco, Pierre Schurmann e João Kepler, aconteceu ontem (30), 
o lançamento ofi cial do serviço que já está movimentando o mercado de 
locação de carros na Grande São Paulo. Operando há um mês em versão 
beta, a tecnologia da startup norte-americana ‘Vai.car’ permite ao usuário 
alugar um carro através do smartphone. O motorista poderá escolher o 
modelo do carro, período da locação e, em no máximo 72 horas depois 
da confi rmação do cadastro, o automóvel selecionado estará no ende-
reço que o usuário solicitou. O novo serviço muda a vida de quem tem 
o hábito de locar automóveis. Não possuir limite de quilometragem, não 
exige depósito de caução na hora da contratação e não ser necessário 
a devolução do tanque de gasolina cheio. Informações, acesse: (https://
www.facebook.com/Vai.Car.Brasil).  

F - Empreendedorismo e Sustentabilidade
Realizado anualmente por iniciativa do ISAE – Escola de Negócios, o 
Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável chega à sua 
11ª edição. O evento homenageia um dos grandes empreendedores 
da história brasileira e é considerado uma das grandes celebrações 
do empreendedorismo sustentável, reunindo os melhores projetos de 
todos os cantos do país que contribuam para o desenvolvimento da 
sociedade. O prêmio está dividido em quatro categorias (Empreende-
dorismos Social, Ambiental, na Educação e Econômico) que abrangem 
três modalidades: Empresarial (Empresa de Micro e Pequeno porte, de 
Médio porte, de Grande-Médio e Grande porte), Acadêmico (Graduação 
e Pós-Graduação) e Pessoa Física. Mais informações: (www.isaebrasil.
com.br/premio) tel. (41) 3388-7817.

G - Vestibular em Janeiro
A Escola Superior de Administração e Gestão Strong anunciou sua terceira 
data do vestibular para as turmas do primeiro semestre de 2018. A prova 
acontecerá no dia 10 de janeiro. Para realizar a inscrição, os candidatos 
devem acessar o site (www.vestibularesags.com.br) ou comparecer à 
secretaria das unidades de Santos (Av. Conselheiro Nébias, 159) ou Santo 
André (Av. Industrial, 1.455). É possível realizar o exame também como 
treineiro (estudantes que não concluíram o ensino médio). O curso de 
Economia foi considerado o melhor do estado e o segundo melhor do 
Brasil, segundo o INEP/MEC. O curso de Administração, por sua vez, é 
considerado o melhor da Baixada Santista e ABC. 

H - Transporte de Cargas
Segundo o balanço mensal da AT&M Tecnologia, líder no processo de 
averbação eletrônica, registrou no mês de outubro R$ R$498 bilhões em 
movimentação de transporte de cargas no país, para efeito de seguros, 
incluindo o seguro de responsabilidade civil obrigatório, conforme resolução 
247 do órgão regulador SUSEP, gerando a movimentação de 80 milhões de 
documentos de seguros, entre transportadoras, corretores, embarcadores 
e companhias de seguros. Em outubro de 2016, foram registrados R$ 237 
bilhões em movimentação de transporte de cargas, gerando a movimen-
tação de 60 milhões de documentos entre transportadoras, corretores, 
embarcadores e companhias de seguros. No período comparativo, foi 
registrado um aumento de 110% em relação à movimentação de cargas 
averbadas com seguro. Saiba mais em (www.atmtec.com.br).

I - Atmosferas Explosivas
Sempre de olho no futuro, a Tramontina lançou a divisão especializada na 
produção de materiais elétricos para ambientes onde o processo produtivo 
possa gerar atmosferas contaminadas por gases infl amáveis ou poeiras 
combustíveis, caso dos segmentos de óleo e gás (onshore e offshore), ge-
ração de energia, mineração, química, farmacêutico, alimentos, transporte 
ferroviário, entre outros. Com instalações amplas e modernas, a fábrica - 
localizada em Carlos Barbosa/RS - possui células de injeção automatizadas 
e um moderno centro de usinagem, além de equipamentos para inspeções 
durante o processo produtivo. Mais informações: (www.tramontina.com.br).

J - Recurso para Motocicletas 
O Waze anuncia está acrescentando um novo tipo de veículo no app: moto-
cicletas. Este novo recurso irá expandir o suporte do app por meio de uma 
experiência de condução única para os motociclistas, melhorando o tempo 
de deslocamento, rotas e vias para motos. Os recursos como comandos de 
voz e TTS (Talk to Speech)  também permitem que motociclistas e todos 
os motoristas mantenham seus olhos na estrada e as mãos no volante ou no 
guidão. O lançamento está disponível para ser acessado através da atualização 
para a versão mais recente do Waze (versão 4.33). Para ativar o recurso, vá 
em Confi gurações Tipo de veículo e toque em “Moto”. Para baixar o aplicativo 
Waze gratuitamente para iOS ou Android, acesse: (http://www.waze.com/get).
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Para quem procura um upgrade na remuneração e aperfeiçoamento 

Passos essenciais
para oferecer o

atendimento ideal

Não seria ótimo você se 

sentir importante para 

a empresa da qual você 

adquiriu um produto ou 

um serviço?

Acho que é assim que gosta-
ríamos de nos sentir toda 
vez que interagimos com 

uma empresa. O mais curioso 
é que não conheço nenhuma 
empresa que deseja atender mal 
seus clientes. Até hoje, nunca vi 
uma empresa que colocasse em 
suas metas baixar o índice de 
satisfação dos consumidores. Pelo 
contrário: as empresas costumam 
ter metas agressivas de melhoras 
no atendimento. 

E o mais curioso: a maioria delas 
sabe o que deve ser feito para 
atingir esses índices. Mas se as 
empresas querem atender bem o 
cliente e sabem o que devem fazer, 
por que elas não fazem? Na minha 
visão tanto as empresas, quanto 
as pessoas acabam não fazendo 
tudo que sabem, ou seja, você 
sabe o que deve ser feito para ter 
sucesso numa atividade, mas você 
não faz. Se você fi zesse tudo que 
sabe sobre dieta alimentar, por 
exemplo, como estaria sua saúde 
ou seu peso agora?

E como as empresas são feitas 
de pessoas, muitas vezes isso 
acontece também no meio profi s-
sional. Existe uma diferença entre 
o que sabemos e o que fazemos. 
Muitas vezes a solução é simples 
para um problema, mas falta 
atitude. Uma empresa pode até 
ter um ótimo produto, mas, se o 
atendimento falhar, a qualidade 
do serviço pode pôr tudo a perder. 
Imagine que você está em um 
restaurante com uma excelente 
comida, mas com garçons de cara 
fechada e mal-humorados. 

Você voltaria só pela comida? 
Mesmo sendo maltratado? Muito 
provavelmente não. O mesmo vale 
para diversos outros segmentos, 
onde a atitude para executar o 
trabalho de forma diferenciada 
faz a diferença. A pergunta que 
eu sempre faço é “Existe formula 
mágica?”. Existe uma “receita de 
bolo” que funcione para todas as 
pessoas e empresas? A resposta 
é não. 

Tem muitas variáveis a serem 
consideradas e as pessoas são di-
ferentes (ainda bem), mas existem 
alguns cuidados e mudanças que 
podem ser adotados na sua vida, 
dentro e fora da empresa, que 
facilitam gerar uma experiência 
sensacional para outras pessoas.
 1. Não se contente com o bom, 

busque o excelente. Não 
menospreze o seu trabalho. 

 2. Crie suas metas pessoais e 
não se contente com 90% 
de execução, faça 110% no 
mínimo. Faça seu trabalho 
com prazer e tenha em men-
te que você é responsável 
pelo seu sucesso e pelo seu 
aprendizado. Não culpe 
os outros. Fazer algo bem 
feito é um exemplo que as 
pessoas em geral seguem.

 3. Agradeça as pessoas pelo 
que elas fi zeram. Celebre 
as pequenas conquistas, 
isso mostrará que você se 
importa com as outras pes-
soas e criará um ambiente 
de confi ança.

Como eu disse anteriormente 
tudo isso parece muito óbvio, mas 
muitas vezes nos esquecemos de 
fazer o mais simples, EXECUTAR 
o que já sabemos.

(*) - É diretor de Pré-Vendas e 
Consultoria da Avaya para o Brasil.

Ricardo Pena (*)

Montadoras brasileiras 
venderão carros zero 
no Paraguai

Os governos do Brasil e do 
Paraguai lançaram uma política 
automotiva com o objetivo de ofe-
recer às famílias paraguaias opções 
de carros zero por menos de US$ 
10 mil. O programa foi lançado em 
Assunção, com a participação do 
ministro da Indústria e Comércio, 
Marcos Pereira, e do presidente do 
Paraguai, Horacio Cortes. O progra-
ma ‘Vehículo 0km para la Familia 
Paraguaya’ garantirá fi nanciamento, 
por meio do Banco Nacional do Pa-
raguai, para cerca de 20 mil veículos 
num período de 12 meses. 

O governo brasileiro espera que 
entre 5 mil e 10 mil carros fabrica-
dos no Brasil sejam comercializa-
dos por intermédio do programa. 
O acordo foi feito com montadoras 
instaladas no Brasil para a venda 
de cinco modelos populares – Re-
nault Kwid, Fiat Mobi, Ford Ka, 
VW Gol e Chevrolet Onix. Um dos 
pontos centrais do programa é 
que os carros zero têm garantia da 
montadora. O mercado paraguaio 
consome 80 mil carros por ano, dos 
quais 60 mil são veículos usados 
importados do Japão, dos Estados 
Unidos e da Coreia do Sul.

No período entre janeiro e outu-
bro, as exportações brasileiras para 
o Paraguai cresceram 23,3% em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior, passando de US$ 1,78 bi-
lhão para US$ 2,19 bilhões. No setor 
automotivo, a corrente de comércio 
bilateral somou US$ 535 milhões 
(aumento de 63% em relação ao 
mesmo período do ano passado), 
com exportações no valor de US$ 
370 milhões (aumento de 58,5%) 
e importações no valor de US$ 165 
milhões (aumento de 68%) (ABr).

Maioria do aumento das pessoas ocupadas foi na informalidade.

Ainda assim, havia no país 
em outubro 12,7 milhões 
de pessoas desempre-

gadas. Foram gerados 868 mil 
novos postos de trabalho de 
agosto a outubro deste ano. No 
entanto, se considerado apenas 
o trimestre de agosto a outubro, 
a taxa de desemprego é a maior 
da série histórica, iniciada em 
2012. 

Os dados foram divulgados 
ontem (30) pelo IBGE. Se 
comparada a igual período do 
ano passado, quando a taxa 
de desemprego era de 11,8%, 
houve aumento de 0,4 ponto 
percentual. No trimestre 
móvel encerrado em outubro 
o país tinha 33,3 milhões de 
pessoas empregadas com 
carteira de trabalho assina-
da, número que permaneceu 

Uma jornada de trabalho fl exível possibilita que o colaborador 

coma de forma mais saudável.

Trabalhar próximo de casa 
ou ter uma jornada de trabalho 
fl exível pode contribuir para 
uma vida mais saudável. Isso 
é o que acreditam metade das 
pessoas que participaram de 
uma pesquisa global sobre 
trabalho fl exível realizada pelo 
Spaces, antes da chegada da 
marca ao Brasil – o espaço 
de trabalho fl exível original 
de Amsterdã inaugurou sua 
primeira unidade no país em 
junho. 

Dos respondentes brasi-
leiros, 51% acham que uma 
jornada de trabalho fl exível 
possibilita que o colaborador 
coma de forma mais saudável. 
Além disso, 35% dos brasilei-
ros também acreditam que 
trabalhar perto de casa pode 
contribuir para a melhora da 
saúde de forma geral. “Já há 
algum tempo um dos objetivos 
do profi ssional não é apenas 
ter um bom emprego, mas ter 
principalmente qualidade de 
vida. Atualmente esse tema é 
amplamente buscado e discu-
tido na sociedade, principal-
mente nas grandes cidades”, 
afirma Otávio Cavalcanti, 
diretor do Spaces no Brasil.

Para o executivo, trabalhar 
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Taxa de desocupação cai a 
12,2%; país tem 12,7 milhões 

de desempregados
O desemprego continua em queda no país e a taxa de desocupação no trimestre móvel encerrado em 
outubro fechou em 12,2%, índice 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior

(mais 615 mil pessoas). Já o 
contingente de trabalhadores 
por conta própria cresceu 1,4% 
em um trimestre, atingindo em 
outubro 23 milhões de pessoas. 
Em relação ao mesmo período 
de 2016, houve alta de 5,6% 
(aumento de 1,2 milhão de 
pessoas).

Se nas pesquisas anteriores 
as quedas nas taxas de desem-
prego vinham sendo reduzidas 
em decorrência do aumento da 
informalidade em setores como 
o de comida e de vendedores 
ambulantes, nesta pesquisa foi 
o trabalho doméstico que mais 
contribuiu para a ocupação. 
“O trabalho doméstico reduz 
a desocupação, mas reforça 
informalidade”, avaliou o IBGE.  
No total, a categoria inclui 6,3 
milhões de pessoas (ABr).

estável frente ao trimestre an-
terior. Em um ano, o número 
caiu 2,2%, o que representa 
menos 738 mil trabalhadores 
com carteira.

No setor privado, 11 milhões 

de pessoas trabalharam sem 
carteira de trabalho assinada 
no período, um crescimento de 
2,4% em relação ao trimestre 
anterior (mais 254 mil pessoas). 
Em um ano,  houve alta de 5,9% 

Trabalhador teria uma alimentação mais 
saudável se trabalhasse perto de casa

perto de casa, seja na sede da 
empresa ou em espaços de 
coworking, contribui, principal-
mente, com o ganho de tempo 
na locomoção de casa para o 
trabalho. “Tempo esse que pode 
ser aproveitado na academia, 
no shopping, com amigos ou 
simplesmente para descansar. 
O retorno para o empregador é 
o aumento da produtividade de 
seus colaboradores, que passam 
a ter uma vida mais saudável 
e a desempenhar melhor suas 
atividades no serviço”, explica.

Sobre qualidade de vida, a 
pesquisa ainda aponta que 58% 

dos brasileiros entrevistados 
que planejam trabalhar de 
forma remota no próximo 
ano têm como objetivo estar 
mais perto da família; outros 
34% afi rmam que uma jornada 
fl exível possibilita noites mais 
bem dormidas. O estudo foi 
realizado pelo Spaces, com 
20 mil profi ssionais em todo 
o mundo, sendo 900 profi s-
sionais do Brasil, de diversos 
setores: consultoria e serviços, 
utilities, tecnologia, entre 
outros.

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

COMPANHIA DOCAS 
DE SÃO SEBASTIÃO

CNPJ: 09.062.893/0001-74
COMUNICADO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/17
PROCESSO Nº. 039/17 - OFERTA DE COMPRA (OC) nº: 163301160932017OC0030

- DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 
04/12/2017 - DATA E HORA DA ABERTURA

DA SESSÃO PÚBLICA: 14/12/2017- ÀS 11:00 horas
A COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIAO (“COMPANHIA”), comunica aos 
interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, por 
intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de 
Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP”, com utilização de 
recursos de tecnologia da informação do tipo menor preço - Processo nº 039/17, 
objetivando a AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E MANUTEN-
ÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 1 (UM) EQUIPAMENTO PARA INSPEÇÃO 
NÃO INTRUSIVA DE CARGA POR RAIOS-X (SCANNER) PARA O PORTO DE SÃO 
SEBASTIÃO, em regime de empreitada por preço global, que será regida pela Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Estadual nº 49.722, de 24 de 
junho de 2005, pelo regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25/05/2006, aplican-
do-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, do 
Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, da Resolução CEGP-10, de 
19 de novembro de 2002 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. As 
propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 
anexos e serão encaminhadas, por meio eletrônico, após o registro dos interessados 
em participar do certame e o credenciamento de seus representantes, no CAUFESP - 
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo. A sessão pública 
de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br, no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital e 
conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos 
do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente. O 
edital completo estará disponível para consulta e cópia a partir do dia 01/12/2017, 
nos sites www.bec.sp.gov.br, www.impresaoficial.com.br e www.portoss.sp.gov.br.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

F
D

9D
-4

42
F

-F
86

0-
91

C
D



Saúde do trabalhador 
como valor estratégico

As empresas Apple e 

Google são consideradas 

referências no mundo 

moderno e competitivo

Um dos principais traços 
dessas duas compa-
nhias é a preocupação 

com a saúde dos seus cola-
boradores, considerada um 
valor estratégico para a sua 
sobrevivência e um dos pilares 
para o diferencial competitivo. 
A relevância desse assunto é 
tão importante, que as deci-
sões sobre a gestão de saúde 
corporativa são tomadas pelo 
alto escalão dessas corpora-
ções, investindo fortemente 
na qualidade de vida dos seus 
trabalhadores. 

A cultura predominante 
nas companhias brasileiras 
não segue o mesmo padrão e 
mostra que o “Board” execu-
tivo delega ao diretor de RH a 
política em saúde. Em muitos 
casos, a missão acaba mesmo 
sendo executada pelo gerente 
de benefícios ou ainda à área de 
suprimentos é delegada a es-
colha do fornecedor de saúde. 
Cuidar da saúde dos colabora-
dores requer a disponibilidade 
de investimento signifi cativo 
para as empresas, com impacto 
na economia nacional. Para se 
ter uma ideia, as Operadoras 
de Saúde movimentam cerca 
de R$ 160 bilhões no mercado 
brasileiro. 

Assim, cumprem papel fun-
damental para os benefi ciários, 
assegurando aos trabalhadores 
atendimento para as suas ne-
cessidades e de seus familiares, 
durante o episódio da doença, 
mas as companhias precisam 
ampliar sua visão sobre a 
gestão de saúde populacio-
nal. Investir no bem-estar do 
colaborar e familiares precisa 
ir além dos gastos com plano 
de saúde. 

Levantamento realizado por 
empresas do setor mostra que 
os CEOs não avaliam que esse 
“custo” com plano de saúde 
representa apenas 1/4 de uma 
despesa muito maior. Os outros 
3/4 respondem entre o absen-
teísmo ligado à saúde e o pre-
senteísmo, considerado o mal 
da modernidade. A presença 
do trabalhador na companhia 
nem sempre é garantia de 
resultados. Se ele apresentar 
alguma alteração de saúde, fí-
sica ou mental como depressão 
ou ansiedade, vai impactar na 
sua produção. Essas ainda são 

questões difusas para a maioria 
dos executivos.

Uma outra vertente muito 
comum entre as companhias é 
a cultura centrada na doença. 
Essa postura vai na contramão 
das tendências mais exitosas 
do setor, que consideram 
muito mais produtivo, e com 
resultados surpreendentes, 
investir no estímulo à saúde. 
Esse novo modelo de Gestão 
de Saúde 

Populacional tem como base 
um mapeamento completo 
do seu público, que permite 
conhecer detalhadamente o 
perfi l de risco e demandas par-
ticulares. Em seguida, deve-se 
construir uma estrutura que 
incorpore as necessidades 
apontadas no levantamento 
anterior, sempre tendo em 
vista as características de cada 
empresa.

Os resultados desse novo 
modelo de gestão surpreen-
derão os executivos. A nos-
sa experiência mostra que 
20% dos usuários consomem 
80% dos recursos da área. A 
identificação desse público 
vai contribuir para a criação 
de programas de promoção e 
prevenção à saúde, reduzindo 
signifi cativamente os custos 
com operadoras de saúde. 

Para segmentos específi cos, 
como fumantes, obesos e se-
dentários, além dos doentes 
crônicos, um modelo efi caz 
traz resultados signifi cativos, 
melhorando inclusive o desem-
penho do colaborador. Tam-
bém é preciso não esquecer da 
população saudável, mantendo 
estímulos constantes para a 
manutenção da qualidade de 
vida. 

Os impactos de um modelo 
de promoção à saúde vão além 
do território das fi rmas. Os 
colaboradores estimulados e 
conscientes da importância 
desses programas levarão, com 
certeza, para a casa o apren-
dizado nas corporações. Esse 
é um caminho natural em um 
mundo onde as pessoas estão 
preocupadas com a sua saúde. 
Por isso, as companhias têm 
a oportunidade de contribuir 
com essa mudança. 

O primeiro passo é colocar a 
saúde, e não o tratamento da 
doença, como elemento estra-
tégico para sua sobrevivência.

(*) - É presidente da PBMA 
(Associação Brasileira das Empresas 

Operadoras de PBM) e da ePharma, 
e conselheiro da Asap (Aliança para 

Saúde Populacional).

Luiz Carlos Silveira Monteiro (*) 
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O ministro Dias Toffoli, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
negou duas liminares (decisão 
provisória) que pediam a soltura 
imediata dos deputados estadu-
ais Jorge Picciani e Paulo Melo, 
respectivamente presidente 
licenciado e ex-presidente da 
Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj). Os dois já haviam 
tido o mesmo pedido negado 
nesta semana pelo ministro Felix 
Fischer, do STJ. Em ambos os 
casos, a compreensão foi de que 
não há urgência que justifi que a 
soltura imediata dos deputados 
estaduais, presos preventiva-
mente na Operação Cadeia Velha.

Os habeas corpus dos deputa-
dos ainda deve ir a julgamento 
na Quinta Turma do STJ, motivo 
pelo qual Toffoli resolveu também 
negar os pedidos de liminar no 
STF, por entender que houve, 
por parte das defesas, “fl agrante 
intenção de suprimir a instância 
antecedente”. As defesas dos 
deputados alegam, por outro 
lado, que a prisão de ambos é 
ilegal, pois segundo a Constituição 
do Rio de Janeiro os deputados 

Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

PSDB não 
rompeu com 
governo,
diz Aloysio

Na manhã de ontem (30), o 
ministro das Relações Exterio-
res, Aloysio Nunes, disse que “o 
PSDB não rompeu com o gover-
no” e que “apoia o programa do 
governo”. Ao sair da reunião da 
executiva do partido, o minis-
tro conversou com jornalistas 
e repercutiu a declaração do 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, que afi rmou que 
“o PSDB não está mais na base 
de sustentação do governo”. 

“O que disse o ministro 
Padilha é que o PSDB não faz 
parte da base de governo. O 
PSDB apoia o programa do 
governo, o PSDB não rompeu 
com o governo. Participação no 
governo ou não é uma questão 
do presidente”, disse Nunes 
ao deixar a reunião da execu-
tiva do partido. Mais cedo, o 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, disse que o mi-
nistro das Relações Exteriores, 
Aloysio Nunes, poderá ser um 
dos ministros da cota pessoal 
do presidente Michel Temer e 
permanecer ocupando a pasta, 
mesmo com a saída do PSDB da 
base do governo (ABr).

Em depoimento por vide-
oconferência à CPMI da JBS 
ontem (30), o ex-consultor 
do Grupo Odebrecht, Rodri-
go Tacla Duran, disse que 
documentos apresentados 
nas acusações que resultaram 
na segunda denúncia contra 
o presidente Temer foram 
fraudados pela Odebrecht. 
Ele afi rmou que uma perícia 
feita a pedido dele por pro-
fissionais juramentados na 
Espanha mostra que o sistema 
Droysus, utilizado pela em-
preiteira para pagar propina, 
foi manipulado e que, por isso, 
as provas estariam viciadas. 

O advogado explicou que 
o sistema foi bloqueado pela 
Operação Lava Jato em 2016 
e que as provas juntadas te-
riam data de 2017, quando o 
sistema não estava mais fun-
cionando.  As mesmas provas, 
segundo ele, também foram 
apresentadas no inquérito 
contra o ex-prefeito do Rio, 
Eduardo Paes. Duran, que 
mora na Espanha, foi convida-
do a prestar esclarecimentos 
à comissão depois de acusar 
o advogado Carlos Zucolotto 
Júnior, amigo do juiz Sérgio 
Moro, de oferecer facilidades 
junto à força-tarefa da Opera-
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A PF e o MPF defl agraram 
ontem (30) a Operação Carib-
dis, com o objetivo de investigar 
irregularidades na contratação 
de obras do Canal do Sertão, em 
Alagoas. Entre os investigados 
está o ex-governador do estado, 
Teotônio Vilela Filho (PSDB), 
que, segundo investigadores, é 
suspeito de ter recebido mais 
de R$ 2 milhões em propinas 
por meio dessas obras. Ele 
governou o estado por dois 
mandatos consecutivos, entre 
2007 e 2015. Os crimes ocorre-
ram entre 2009 e 2014.

A expectativa é de que nas 
ações sejam colhidas provas 
a fi m de confi rmar se houve 
irregularidades nas obras do 
canal, que foram licitadas 
pelo governo de Alagoas, por 
meio da Secretaria da Infra-
estrutura. Caso se confi rmem 
as suspeitas dos policiais, os 
envolvidos poderão responder 

por crimes como corrupção, 
fraude à licitação, peculato, 
lavagem de dinheiro e orga-
nização criminosa. A PF foi 
autorizada pelo STF a utilizar 
também provas obtidas por 
meio de delações premiadas 
feitas por pessoas ligadas à 
Odebrecht.

A PF informou, em comunica-
do, que relatórios do TCU cons-
tataram sobrepreço em con-
trato fi rmado entre o governo 
de Alagoas e a construtora, no 
montante de R$ 33,9 milhões. 
Também está sendo investiga-
da a existência de acordo de 
divisão de lotes da obra com a 
construtora OAS. Por meio de 
nota, Teotônio Vilela Filho disse 
ter “consciência de que não 
praticou nenhum crime e que 
a verdade será restabelecida” 
e que assegura ser “o maior in-
teressado na elucidação dessas 
investigações” (ABr).

Ex-governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho.

Dedução no IR das 
despesas de idosos 
com remédio

A Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Pessoa Idosa aprovou 
proposta que amplia as possibi-
lidades de dedução no IRPF das 
despesas com saúde, inclusive 
com remédios, óculos e próte-
ses. O relator, deputado Marco 
Antônio Cabral (PMDB-RJ), 
apresentou parecer favorável ao 
projeto do senador Paulo Paim 
(PT-RS).

O relator defi niu ainda como 
dedutíveis no IR as despesas 
efetuadas na aquisição para uso 
próprio, com receita médica e 
nota fi scal, de medicamentos, 
óculos e lentes corretivas de 
problemas visuais e próteses 
auditivas a partir do mês em que 
o contribuinte completar 65 anos 
de idade, desde que o rendimento 
mensal tributável médio seja 
inferior a seis salários mínimos 
(hoje, R$ 5.622).

“Estamos aprovando, mesmo 
que parcialmente, todas as pro-
postas que pretendem instituir 
dedução de medicamentos de 
modo geral, pois entendemos 
que, apesar de restringirmos 
o benefício aos idosos, parcela 
dos contribuintes que as propos-
tas pretendem benefi ciar será 
atendida”, disse Marco Antônio 
Cabral. A proposta, que tramita 
em caráter conclusivo, ainda 
será analisada pelas comissões 
de Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Rodrigo Duran mora na Espanha e a oitiva na CPI foi feita por 

meio de videoconferência.

Antônio Cruz/ABr
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O anúncio foi feito pelo 
presidente da Casa, 
Eunício Oliveira, ontem 

(30), ao apresentar o resulta-
do da Comissão de Assuntos 
Econômicos. “É uma agenda 
positiva legislativa para o bem 
do Brasil. Servirá para permitir 
que as pessoas que queiram 
ter o próprio negócio tenham 
facilidade para instalar sua em-
presa, gerar emprego e renda, e 
facilitar a vida do contribuinte 
brasileiro”, explicou.

De acordo com Eunício, a 
“agenda positiva” será apre-
sentada aos líderes partidários 
na próxima terça-feira (5). A 
partir dessa data, os senadores 
poderão oferecer sugestões de 
mudanças aos projetos coorde-
nados pelo senador Armando 
Monteiro (PTB-PE). “Vamos 
fazer um debate amplo, geral 
e irrestrito, sem coloração par-
tidária, sem apego a matérias 
do Executivo. São projetos de 
origem no Senado e na Câmara. 
É o nosso papel ajudar o país 

Eunício disse que a agenda positiva será apresentada aos líderes partidários na terça-feira (5).
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Senado terá agenda para 
desenvolvimento

do país, anuncia Eunício
O Senado vai adotar uma agenda positiva para ajudar o desenvolvimento do Brasil. Serão votados 
temas da área de microeconomia e de segurança pública

sair da crise”, afi rmou.
Armando elogiou Eunício 

por dar uma resposta muito 
rápida ao trabalho do grupo e 
disse que as propostas  são uma 
contribuição efetiva. “Estamos 
considerando projetos que já 
tramitam no Congresso e que 
podem ser rapidamente apro-
vados e podem dar resposta 
rápida a melhoria do ambiente 
de negócios”, defendeu. Eu-

nício e Armando destacaram 
a sugestão de um projeto de 
resolução para que a Casa Civil 
preste contas periodicamente 
ao Senado. 

Ao parabenizar a forma como 
Eunício vem conduzindo os 
trabalhos no Senado, Simone 
Tebet (PMDB-MS), escolhida 
para ser relatora do pacote de 
segurança em análise na Comis-
são de Constituição e Justiça, 

avaliou como certeira a decisão 
de colocar em pauta projetos 
que respondem, segundo ela, 
à maior preocupação dos bra-
sileiros hoje: a violência. Trinta 
e cinco propostas estão sendo 
analisadas. Dez estão prontas 
para votação na CCJ com pare-
cer favorável. A relatora estima 
que o Plenário possa avaliar os 
projetos já nas próximas sema-
nas (Ag.Senado).

Odebrecht ‘fraudou provas’ usadas 
contra Temer, afi rma Duran em CPI

ção Lava Jato para um acordo 
de delação premiada.  

Zucolotto teria pedido, por 
fora, 5 milhões de dólares, em 
troca, reduziria a multa do acordo 
de delação, que não chegou a 
ser fechado.  Ainda segundo o 
depoente, as mensagens entre 
ele e o advogado do Paraná, te-
riam sido trocadas pelo aplicativo 
Wickr, plataforma que destrói 
automaticamente as mensagens 
trocadas depois de pouco tempo. 
Na tentativa de comprovar a 
veracidade da conversa, Duran 
fotografou os diálogos e enviou 
as imagens à comissão.

Tacla Duran revelou ter 
recebido um conselho de um 
consultor da UTC para que 
contratasse um advogado “da 
panela de Curitiba” para que 
seu acordo fosse bem sucedido. 
Aos parlamentares, ele disse 
ainda ter interpretado esse 
termo como um advogado com 
“bom trânsito e bom acesso à 
força-tarefa”. Foi então que ele 
buscou Zucolotto para tentar fi r-
mar o acordo, e posteriormente 
o advogado Marlus Arns, para 
quem chegou a pagar honorários 
de 1,5 milhão de dólares, além 
dos impostos (ABr).

PF investiga 
pagamento de propina 
a Teotônio Vilela Filho

STF nega liminar para soltar 
Picciani e Paulo Melo

somente poderiam ter sido presos 
em delito fl agrante ou por ordem 
da Justiça estadual, e não federal, 
como foi o caso.

Picciani, Melo e o também 
deputado estadual Edson Alber-
tassi, também do PMDB foram 
presos preventivamente no últi-
mo dia 16, sob a suspeita de terem 
recebido propinas de empresas 
de ônibus e construtoras, e de 
posteriormente lavar o dinheiro. 
No dia seguinte, a Alerj reverteu 

a decisão judicial e votou a favor 
da soltura dos três.

Após a votação da Alerj, o Tribu-
nal Regional Federal da 2ª Região 
(TRF2) entendeu, no último dia 
21, que a Casa Legislativa não teria 
o poder de decidir pela soltura e 
determinou o retorno dos três à 
prisão, bem como o bloqueio de 
R$ 270 milhões, em dinheiro e 
bens, equivalentes ao que teriam 
recebido para favorecer as empre-
sas em contratos públicos (ABr).



Mais de 70% dos 

funcionários de 

empresas consideram 

o plano de saúde o 

principal benefício que 

recebem

Não é incomum que pes-
soas aceitem trabalhar 
até por salários mais 

baixos, apenas para terem 
direito ao convênio médico, já 
que depender da saúde pública 
é praticamente inviável por 
todos os motivos já conhecidos. 
Mas o alto custo do serviço 
acaba se tornando um pesadelo 
tanto para quem não tem o 
benefício e precisa contratar 
de forma particular, como para 
o empregador, que tem este 
item como o de maior custo em 
sua folha de pagamento, além 
das próprias operadoras, que 
disponibilizam, comercializam 
e administram os planos de 
saúde, mas que pagam caro, 
principalmente pelos proce-
dimentos hospitalares.

Há uma questão de com-
portamento sociocultural 
que pode ser considerada um 
motivo crucial para os altos 
preços dos planos de saúde: 
a falta de conscientização da 
importância de uma política 
de prevenção a doenças, e que 
seja levada a sério por todos 
os envolvidos - pacientes, 
empregadores, operadoras 
e até mesmo os hospitais e 
profi ssionais da saúde.

Imaginemos o seguinte ce-
nário: se ao invés de procurar 
o pronto-socorro várias vezes 
por ano para ser atendido 
por causa de crises alérgico-
-respiratórias, o paciente fosse 
uma única vez ao alergologista, 
ele certamente sairia de lá com 
pedidos de exames para inves-
tigar o motivo da doença e com 
uma indicação de tratamento 
para o mal crônico. Ainda que 
isso não trouxesse cura ime-
diata, certamente preveniria 
crises e, assim, diminuiria as 
idas ao pronto-atendimento, 
o que contribuiria sensivel-
mente para uma diminuição de 
custos, além de atingir o mais 
importante, que é a melhora 
da saúde do paciente. 

Esse comportamento mul-
tiplicado milhões de vezes 
impacta visivelmente os custos 
dos procedimentos. Nos aten-
dimentos em prontos-socor-

ros, os médicos muitas vezes 
solicitam uma quantidade de 
exames até maior do que o 
necessário, já que precisam 
se cercar de dados para, en-
tão, encaminhar o paciente 
ao especialista adequado ou 
simplesmente medicá-lo pa-
liativamente para amenizar 
a crise.

Há um pensamento geral e 
equivocado sobre a utilização 
dos serviços dos planos de saú-
de que pode variar na forma, 
mas são iguais na essência. 
Funcionários que recebem o 
benefício, pensam: “é de graça, 
então posso usar bastante”; 
pacientes privados pensam: 
“estou pagando, então posso 
usar bastante”; empregadores 
pensam: “já que ofereço plano 
médico, meus funcionários po-
dem usar bastante”; médicos 
pensam: “já que o plano médico 
cobre, vou pedir vários exa-
mes”, e assim cria-se um ciclo 
vicioso que só faz encarecer o 
mercado.

Os planos de saúde funcio-
nam de forma semelhante às 
seguradoras. Quanto maior o 
risco de sinistro, mais alto o va-
lor da apólice. No caso dos con-
vênios médicos, se a demanda 
dos pronto-atendimentos e 
pedidos de exames for grande, 
isso refl ete diretamente no 
custo dos serviços.

As pessoas estão vivendo 
por mais tempo, mas sem uma 
cultura de prevenção a doen-
ças, envelhecem com pouca 
qualidade, adoecem mais, 
utilizam os serviços médicos 
com maior frequência e, por 
isso, não apenas pagam mais 
caro devido à sua faixa etária, 
como também alimentam a 
cadeia comportamental que 
onera o sistema.

Como a maioria dos usuá-
rios de planos de saúde são 
funcionários de empresas que 
oferecem este benefício, se os 
empregadores implantarem 
programas efetivos e contínuos 
de prevenção a doenças, não 
apenas estarão investindo em 
melhor qualidade de vida dos 
seus colaboradores, como esta-
rão construindo uma mudança 
fundamental no sistema fi nan-
ceiro da saúde privada no país.

(*) - É médico cirurgião cardíaco 
formado pela Unifesp e CEO do 

Consulta do Bem, plataforma/app que 
oferece uma ampla rede de serviços 

particulares de saúde.

Cultura não preventiva 
é fator que encarece o 

plano de saúde
Dr. Marcus Vinícius Gimenez (*)
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APOSENTADO POR INVALIDEZ TORNA-SE SÓCIO
Funcionário aposentado por invalidez pode ser sócio minoritário 
da empresa que é registrado? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO O EXAME TOXICOLÓGICO DO MOTORISTA PROFIS-
SIONAL TEM RESULTADO POSITIVO, QUAIS DEVEM SER AS 
PROVIDÊNCIAS DA EMPRESA?

A legislação trabalhista não estabelece procedimentos acerca da 
questão sobre o resultado do exame toxicológico. O entendimento 
predominante no caso indica que o resultado final do ASO será inapto, 
assim não devendo ser processo a admissão. Recomendamos que o 
resultado final do exame médico admissional deverá estar condicio-
nado ao resultado do exame toxicológico.

DISPENSA ANTECIPADA DO APRENDIZ
Aprendiz será dispensado antecipadamente pelo motivo de desem-
penho insuficiente ou inadaptação, quais as verbas rescisórias e os 
códigos de saída do FGTS, CAGED e RAIS de afastamento? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO COM CLÁUSULA DE PRÓ-LABORE
No contrato de constituição da empresa é obrigatório constar a clausula 
onde os sócios terão retiradas de pró-labore, não tendo a clausula como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DOENÇA ADQUIRIDA NA EMPRESA
Quando solicitada CAT por doença do trabalho, a empresa é obrigada 
a emiti-la, mesmo não concordando que a doença foi adquirida na 
empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ABONO PECUNIÁRIO APÓS FÉRIAS COLETIVAS
Funcionário que tirou férias coletivas de 10 dias e possui um saldo de 20 dias 
poderá converter 1/3 em abono pecuniário, 13 dias gozados e 07 dias de 
abono, qual a base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antonio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para 
Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A (“Emissão”), convoca os Senhores
Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia  
08 de dezembro de 2017, às 10:00 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: (i) aprovação para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “j”, subitem “ii”, do “Instrumento
Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos
de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A”, celebrado em 27 de dezembro de 2012 e posteriormente aditado, 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 ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) a descontratação 
de energia, no ambiente ACR, de até 380 MW médios, com posterior celebração de novos CCEARs de 355 MW médios,
com preços superiores aos contratos vigentes, de forma a garantir a receita contratada originalmente; (iii) a descontratação
de energia de até 320 MW médios, para 2018, para fazer frente ao risco hidrológico; e (iv) a celebração, pela Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, 
já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos itens (ii) e (iii) acima. 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, 30 de novembro de 2017. Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

ESTAMPARIA DE METAIS AURIMAR LTDA. requereu à SEMA a Licença
Ambiental Unificada

MALHARIA DELLUS LTDA EPP. requereu à SEMA a Licença Unificada

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - Loga 
CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE nº 35.300.318.005

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13.11.2017
I. Data, Hora e Local: Realizada às 09h00 do dia 13.11.2017, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/
SP, na Avenida Marechal Mário Guedes, nº 221 - Jaguaré, CEP 05348-010. II. Convocação e Presenças: Dispensada a con-
vocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade 
do capital social, conforme assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia. III. Composição da 
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva e secretariados pelo Sr. Osvaldo Rodrigues Sou-
za. IV. Ordem do Dia: Deliberação sobre a distribuição de dividendos referente ao exercício de 2016. V. Deliberações: Foi 
aprovado o pagamento aos acionistas, de dividendos antecipados apurados no exercício social corrente, no valor total de R$ 
2.200.000,00, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia, sendo 62,347% corresponden-
te a Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR, 34% correspondente a Estre Coleta Holding S.A. e 3,653% correspondente a 
Estre Ambiental S.A. VI. Encerramento: Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da presente assem-
bleia, da qual lavrou-se a presente ata, que tendo sido lida por todos e achada conforme, foi assinada por todos os presen-
tes. São Paulo, 13.11.2017. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente; Osvaldo Rodrigues Souza - Secretário. Acio-
nistas: Vega Valorização de Resíduos S.A. - Anrafel Vargas Pereira da Silva - Lucas Rodrigo Feltre; Estre Coleta Hol-
ding S.A. - Roberto Koiti Nakagome - André Luis Lima Meira; Estre Ambiental S.A. - Roberto Koiti Nakagome - André 
Luis Lima Meira. JUCESP nº 534.143/17-9 em 24.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BRAZIL TIMBER AGROFLORESTAL S.A. - Em Liquidação - CNPJ/MF: 07.886.461/0001-52 - NIRE 35.300.342.071 - Edital de Con-
vocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Data, Hora e Local: 11/12/2017, às 11h, na Avenida Paulista, 1079, 5º 
andar, São Paulo/SP. A AGO/E será excepcionalmente realizada fora da sede da Companhia, mas no mesmo município da Companhia 
e em local próximo ao endereço de sua sede. Ordem do Dia: Examinar, discutir e votar acerca das matérias a seguir relacionadas: (a) 
a ratificação do aumento do capital social parcialmente realizado, deliberado na AGO/E da Companhia realizada em 04/03/2016; (b) a 
prorrogação do prazo para a subscrição e integralização do valor remanescente do aumento de capital social deliberado na AGO/E da 
Companhia realizada em 04/03/2016; (c) a ratificação do acordo firmado entre a Companhia, a Terra dos Vales S.A. e o Banco Itaú-
-Unibanco S.A,. a ser homologado em juízo; (d) a revisão da remuneração do liquidante, conforme determinado na AGE realizada em 
22/05/2014; (e) a prestação de contas baseada em balanço enviado aos acionistas em 30/11/2017; (f) a alienação da participação do 
acionista Fundo Mútuo de Investimentos em Empresas Emergentes Inovadoras - Stratus GC III; (g) a discussão sobre o andamento de 
eventuais processos que envolvam a Companhia; (h) demais assuntos de interesse da Companhia; e (i) a autorização para o liquidante 
da Companhia praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da ata da AGO/E nos órgãos próprios. Representa-
ção na Assembleia: Para participação na AGO/E ora convocada, os senhores acionistas, ou seus representantes habilitados, deverão 
observar o disposto no Artigo 126 da Lei 6.404/76. São Paulo, 01/12/2017. Carlos Eduardo Antunes Taparelli - Liquidante.

1ª VRP – Capital. 
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Cruz, Dirce de Almeida Cruz 
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Induscred S/A-Assessoria e Participações
CNPJ nº. 51.704.617/0001-29 - NIRE 35300004485

Ata da Assembleia Geral Extraordinária para Transformação de
 Sociedade Anônima em Sociedade Limitada

Realizada em: Data: 05/09/2016. Horário: 10:00 horas. Local: Sede Social, na Alameda
Santos nº 960, 19º andar, Conjunto 1901, nesta Capital. Presença: Acionistas represen-
tando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas,
lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presi-
dência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Antranik Kissajikian, Superinten-
dente da empresa que convidou a mim, André Kissajikian, para Secretário. Iniciando-se
os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação para a Assembleia
deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto (§4º) do
artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os
assuntos constantes da “Ordem do Dia”, a fim de deliberarem sobre o seguinte: a) Gru-
pamento de ações representativas do capital social da Companhia; b) Fixar o valor das
ações ora sem valor nominal para R$1,00 (um real) cada uma, com a consequente alte-
ração do artigo 5º do Capital Social; c) Transformação do tipo desta sociedade anônima
para sociedade empresária limitada; d) Das condições da transformação e aprovação
do contrato social da sociedade transformada; e) Substituição das ações por cotas na
mesma quantidade e valor. Deliberações: após discutirem as matérias constantes da
Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade e sem reservas deliberaram: 1) Aprovar,
de conformidade com o artigo 12 da Lei 6.404 de 15/12/1976, sem ressalvas, o
grupamento das 33.262.311 ações ordinárias da Companhia, representativas do capital
social, para 2.452.200 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal; 2) Apro-
var a fixação do valor das ações ora sem valor nominal para valor nominal de R$1,00
(um real) cada uma, representativas do capital social integralizado de R$2.452.220,70;
3) Aprovar que a diferença de 0,70, portanto menor que R$1,00 (um real) será
transferida para a conta Reserva de Capital, alterando-se, por conseguinte o artigo 5º
do Estatuto Social, o qual passa ter a seguinte redação: Artigo 5º - O Capital social,
totalmente integralizado, é de R$2.452.200,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta
e dois mil e duzentos reais), representado por 2.452.200 (dois milhões, quatrocentos e
cinquenta e dois mil e duzentas) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de
R$1,00 (um real) cada uma. 4) Aprovar a transformação do tipo jurídico da Companhia
que, de sociedade por ações de capital fechado, passa a ser o de sociedade empresá-
ria limitada, com as seguintes características: a) A Sociedade passa a denominar-se
Induscred Empreendimentos e Participações Limitada; b) A transformação é delibe-
rada independentemente de dissolução e sem solução de continuidade, não havendo,
portanto, nova sociedade, mas apenas a transformação do tipo social, mais
consentâneo com os seus interesses e finalidades; c) A Sociedade resultante da trans-
formação sucede a Sociedade até então existente para a qual passam automaticamen-
te todos os direitos e obrigações da sociedade ora transformada; d) Substituir as ações
por quotas representativas do capital social, atribuindo-se a cada quota o mesmo valor
de cada ação da sociedade transformada, ou seja, R$1,00 (um real) cada uma, receben-
do cada acionista, tantas quotas quantas forem às ações possuídas, como segue: (i)
André Kissajikian, 866.578 (oitocentos e sessenta e seis mil e quinhentos e setenta e
oito) quotas, (ii) Vanda Kissajikian Mordjikian, 792.811 (setecentos e noventa e dois mil
e oitocentos e onze) quotas e (iii) Suely Kissajikian da Silveira, 792.811 (setecentos e
noventa e dois mil e oitocentos e onze) quotas, que correspondem ao capital social de
R$2.452.200,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e duzentos reais),
inteiramente realizado. Foi aprovado, também, por unanimidade de votos, todos os ter-
mos e condições do contrato social apresentado e assinado nesta data, a ser arquivado
juntamente com esta Ata na JUCESP, pelo qual se regerá esta Sociedade, ficando os
sócios Administradores, na obrigação de providenciar o registro do Contrato Social jun-
to aos demais Órgãos Públicos. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a pala-
vra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse,
determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme,
foi assinada por todos os acionistas presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada
a Assembleia. São Paulo, 05 de setembro de 2016. Antranik Kissajikian - Presidente
da Mesa. André Kissajikian - Secretário. Acionistas: André Kissajikian, Vanda
Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. André Kissajikian - Secretário. Advogado Responsável - Carlos
de Gioia - OAB/SP nº 20.667. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 417.849/16-3 e
NIRE 3523016106-4, em 23/09/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VRE LOTEAMENTO S.A.
CNPJ/MF nº 25.186.838/0001-42 - NIRE nº 3530049317-6

Extrato da Ata de AGE Realizada em 24 de Outubro de 2017
Data/Hora/Local: 24/10/17, às 10 hs, na sede social, Rua Pais de Araújo, 29, 10º andar, conjunto 101, Itaim
Bibi, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Flavio Noschese.
Secretário: Thiago Bellini Motta Leomil. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: A distribuição aos acio-
nistas da Companhia de dividendos no montante total de R$ 3.471.025,52, sendo R$ 1.735.512,76 para
cada acionista, mediante utilização do saldo dos lucros apurados no exercício social de 2017 referentes ao
terceiro trimestre do exercício, devendo tal dividendo ser pago até 27/10/17. Encerramento: Formalidade
legal registrada na JUCESP nº 534.137/17-9 em 24/11/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Os dois maiores bancos públicos do 
país – Banco do Brasil e Caixa – têm R$ 6 
bilhões reservados para restituir aos cli-
entes perdas em cadernetas de poupança 
decorrentes dos planos econômicos 
implementados nas décadas de 1980 
e início de 1990. As duas instituições 
detêm os maiores passivos cobrados 
por meio de ações judiciais cíveis. Os 
autores das ações exigem a reposição 
do que deixaram de receber a título de 
correção monetária à época dos planos 
Bresser (1998), Verão (1989), Collor 1 

(1990) e Collor 2 (1991) - todos editados 
pelo Poder Executivo e aprovados pelo 
Congresso.

De acordo com o formulário de 
referência que reúne as informações 
fi nanceiras apresentadas pelo Banco do 
Brasil, a instituição separou R$ 4.532 
bi apenas para fazer frente ao que seus 
assessores jurídicos classifi cam como 
“perdas prováveis”. Já a Caixa, em sua 
demonstração contábil de junho, revela 
o provisionamento de R$ 1.533 bilhões 
para assumir o “risco provável” de ter 

que repor os expurgos infl acionários que 
motivaram o ajuizamento de milhares de 
ações judiciais contra bancos públicos e 
privados.

O provisionamento de recursos para li-
dar com despesas futuras é uma exigência 
do Banco Central. Os bancos privados, 
no entanto, não costumam revelar a 
cifra reservada para arcar com os custos 
específi cos das cobranças de perdas rela-
cionadas aos planos econômicos. Por isso, 
o montante exato cobrado na Justiça não 
é conhecido (ABr).

De acordo com ela, muitas 
profi ssões se manterão e 
outras serão bem mais 

demandadas em 2018, como 
parte do ciclo de autossusten-
tabilidade das organizações.

“As tendências em carreiras, 
cada vez mais, trazem em seu 
bojo a tecnologia como pano de 
fundo. As consultorias em es-
tratégias, empresas, fi nanças, 
operações, negócios, logística 
e pessoas estarão mais aque-
cidas. As organizações focarão 
mais fortemente em serviços 
para redução dos custos e 
aumento dos seus resultados. 
No caso das engenharias, algu-
mas se apresentam de forma 
latente para 2018: a engenharia 
de software, engenharia de 
redes, engenharia ambiental, 
engenharia de energia e, por 

Carreiras que estarão 
em alta em 2018

A professora dos MBAs da Fundação Getulio Vargas (FGV) e coordenadora do curso de Analista em RH 
e Capacitação em RH em nível Brasil, Anna Cherubina Scofano, indicou as carreiras que estarão em alta 
em 2018 e os cursos que mais podem agregar às lacunas individuais

produto, garantindo a otimiza-
ção do processo como um todo. 
E lembra ainda outras carreiras 
bastante cotadas: “cientista de 
alimentos, cientista de dados 
(chamado também de curador 
de dados), desenvolvedor de 
jogos eletrônicos, biotecnólogo, 
atuário, analista de cibersecu-
rity, analista de compliance e 
analista de marketing digital”.

“Tratando-se de designer, o 
caminho está aberto, tanto para 
o designer de produtos, designer 
gráfi co, designer de joias, desig-
ner de interiores ou designer 
têxtil. A cada novo ano abre-se 
um espaço maior para as artes 
visuais, o design e a criatividade. 
Isso se transformou no diferencial 
não somente dos produtos, mas 
dos profi ssionais também”, cita 
a professora da FGV (Insight). 

fi m, engenharia de telecomu-
nicações”, prevê Anna.

A especialista aponta ainda 
que no âmbito da gestão podem-
-se ressaltar alguns tipos em 
franco destaque para o próxi-

mo ano, como por exemplo, a 
gestão de projetos de resíduos, 
gestão de redes, gestão de pro-
jetos, gestão de logística e sup-
ply chain – que abrange desde a 
fabricação até a distribuição do 
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Especial

Larissa Lopes/Jornal da USP

Um estudo da Universidade de Birmingham, no Reino 
Unido, por exemplo, concluiu que prédios cobertos 
por plantas poderiam diminuir em até 30% a polui-

ção de uma cidade. Agora a bióloga Bruna Lara de Arantes 
mostra, em seu mestrado, defendido na Esalq da USP, a 
relação entre arborização, material particulado e casos de 
câncer de pulmão em idosos na cidade de São Paulo.

O estudo aponta que a presença de árvores diminui a 
quantidade de material particulado no ar. Em consequên-
cia disso, foi observada também uma redução nos casos 
de doenças respiratórias. Para chegar a esse resultado, a 
pesquisadora cruzou dados da Cetesb e da FMUSP, através 
de um convênio fi rmado com a professora Thaís Mauad e 

Árvores diminuem a quantidade de material particulado no ar pois agem como fi ltros de captação e absorção.

O estudo encontrou uma relação entre a ocupação da cidade por relvado ou asfalto e a região no município.

O material particulado é um dos poluentes que mais afetam a respiração humana e 
também um dos mais absorvidos pelas plantas.

Presença de árvores reduz casos 
de câncer de pulmão em idosos

Pesquisas feitas no exterior já têm 
mostrado como as árvores urbanas 
afetam a qualidade do ar

Marcos Santos/USP Imagens

a médica Tiana Lopes. “Basicamente nós escolhemos as 
estações de monitoramento 
do ar da Cetesb que estavam 
medindo material particula-
do em 2010”, explica Bruna.

“O material particulado é 
um dos poluentes que mais 
afetam a respiração humana 
e também um dos mais ab-
sorvidos pelas plantas. Isso 
acontece porque ele tem um 
tamanho microscópico, de 10 
microgramas por centímetro 
cúbico (µg/cm³), o que per-
mite que ele passe pela nossa 
respiração sem ser fi ltrado”. 
Além dos dados coletados 
pela Cetesb, Bruna passou a 
analisar como o entorno das 
estações de monitoramento 
é ocupado. Verifi cou se havia 
mais asfalto, construções, 

árvores ou gramado, identifi cando as espécies de plantas 
que habitam um raio de 100 metros da estação.

Em seguida, Bruna usou programas estatísticos para 
observar como as mortes por câncer de pulmão em idosos 
estavam distribuídas pela cidade e se tinham alguma relação 
com os dados atmosféricos encontrados pela Cetesb. “Os 
dados apontam que a forma como você ocupa o solo na 
cidade infl uencia em 17% os casos de morte por câncer de 
pulmão em idosos”, afi rma Bruna. Outros fatores de risco 
que devem ser considerados são a genética e o estilo de 
vida dos idosos. O estudo também encontrou uma relação 
entre a ocupação da cidade por relvado ou asfalto e a região 
no município. 

Regiões mais centrais são mais ocupadas por construções, 
enquanto que regiões mais afastadas têm mais árvores. 
“Esse padrão já era observado na literatura da área, mas 
não havia dados quantitativos como os desta pesquisa”, 
ressalta. Com os dados, foi possível concluir também que 
quanto mais afastado do centro da cidade e quanto maior 
for a quantidade de plantas no local, menos casos de câncer 
de pulmão são encontrados. “A saúde dessa população é 
favorecida”, pontua Bruna.

Ainda sim, a pesquisadora lembra que, pelo caráter 
exploratório da pesquisa, são necessários novos estudos 
sobre o assunto para afi rmações mais concretas. Segundo 
uma pesquisa publicada pela revista The Lancet, a poluição 
do ar foi responsável por mais de 70 mil mortes no Brasil. 

Além da importância acadêmica, o estudo também é de 
interesse da gestão pública. “Esses dados nos trazem evi-
dências que, ao aumentar as áreas urbanas de gramados 
e árvores, há uma diminuição signifi cativa da poluição do 
ar por material particulado”, defende a pesquisadora. Se-
gundo o estudo, o aumento de 1% de gramado na cidade 
é capaz de diminuir 0.45 µg/cm³ de material particulado. 
Já o aumento de um metro quadrado de copa de árvore 
reduz 0.29 µg/cm³.

“A ação dos gramados está relacionada à possibilidade de 
maior circulação do ar, levando em conta que essas partí-
culas são muito leves e facilmente dispersas”, explica. “Já 
as árvores agem como fi ltros de captação e absorção”. A 
bióloga ainda destaca que regiões com muitas construções 
verticais ou bosques fechados podem ter pouca ventila-
ção. Nesse caso, é interessante a substituição de prédios 
inutilizados pela construção de áreas de gramado, como 
parques, jardins e canteiros.

Redação/Jornal da USP

A poesia falada e apresentada para grandes plateias não é um 
fato novo,  porém, a grande diferença é que hoje a poesia falada 
se apresenta para o povo e não para uma elite — estamos falando 
da poesia slam. Essa palavra surgiu em Chicago, em 1984, e hoje 
a 'poetry slam', como é chamada, é uma competição de poesia 
falada que traz questões da atualidade para debate. 

Slam é uma expressão inglesa cujo signifi cado se assemelha 
ao som de uma “batida” de porta ou janela, “algo próximo do 
nosso ‘pá!’ em língua portuguesa”, explica Cynthia Agra de Brito 
Neves, em artigo recém-publicado na revista Linha D’Água. Nas 
apresentações de slam o poeta é performático e só conta com o 
recurso de sua voz e de seu corpo.

A poetry slam, também chamada “batalha das letras”, tornou-
-se, além de um acontecimento poético, um movimento social, 
cultural e artístico no mundo todo, um novo fenômeno de poesia 
oral em que poetas da periferia abordam criticamente temas 
como racismo, violência, drogas, entre outros, despertando a 
plateia para a refl exão, tomada de consciência e atitude política 
em relação a esses temas. 

Os campeonatos de poesias passam por etapas ao longo do 
ano, de fevereiro a novembro, são compostos de três rodadas e o 
vencedor, escolhido por cinco jurados da plateia, é premiado com 
livros e participa do Campeonato Brasileiro de Slam (Slam Br). 

“Slam” é voz de identidade 
e resistência dos poetas 
contemporâneos

O slam é um grito, atitude de “reexistência”, termo criado com a fusão das palavras 
existência e resistência.
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O poeta vencedor dessa etapa 
competirá na Copa do Mundo 
de Slam, realizada todo ano em 
dezembro, na França.

Os campeonatos de slam no 
Brasil foram introduzidos por 
Roberta Estrela D’Alva, a slam-
mer (poetisa) brasileira mais 
conhecida pela mídia e que 
conquistou o terceiro lugar na 
Copa do Mundo de Poesia Slam 
2011, em Paris. Outra presença 
expressiva no assunto é Emerson Alcalde, fundador do Slam 
da Guilhermina, entrevistado pela autora em maio deste ano 
na Faculdade de Filosofi a da USP. Segundo ele, “promover a 
poesia oral, falar poesias, ler, escrever, promover batalhas de 
performances poéticas, é transformar os slams em linguagem” e, 
pensando nisso, levou o slam às escolas, pois “poesia é educação”.

Cynthia Agra de Brito salienta que os slammers querem ser 
“considerados escritores como quaisquer outros autores nacio-
nais”, pois essa literatura “marginal e  periférica” rompe com a 
linguagem culta e incomoda quem apenas  valoriza  parâmetros 
tradicionais literários. O slam é um grito, atitude de “reexistência”, 
termo criado com a fusão das palavras existência e resistência, 
de acordo com a professora Ana L. S. Souza. O artigo ressalta 
também a importância de se levar os slams para as escolas, na 

medida em que forma alunos leitores e escritores conscientes, 
dispostos a reivindicarem mudanças educacionais e sociais.

É fundamental o papel da escola na disseminação dos “slams”, 
pois por meio deles os alunos expressam “seus modos de existir” 
e suas reivindicações por “uma cultura jovem, popular, negra 
e pobre, de moradores da periferia, bem diferentes do gosto 
canônico, branco e de classe média”. Ao recriarem a cultura 
ofi cialmente escolar letrada, esses alunos se tornam “agentes 
de letramentos de reexistência”, e os slams, dessa maneira, 
são seus porta-vozes, pelos quais demonstram sua revolta, sua 
identidade e resistência. A autora fi naliza afi rmando que “é 
preciso resistir para existir. Poesia é reexistência”, enfatizando 
o desafi o com que se deparam as escolas diante dessa nova 
poesia contemporânea.
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O mercado brasileiro 

está passando por 

um momento de total 

disrupção nos mais 

variados setores graças 

a tecnologia, que 

aparece como peça-

chave nesse movimento 

de mudança

Segundo levantamento do 
MIT (Instituto de Tecno-
logia de Massachusetts), 

as empresas consideradas 
“Mestres em Transformação 
Digital” são, em média, 26% 
mais lucrativas. Já dados 
da IDC (International Data 
Corporation) mostram que 
60% dos investimentos das 
organizações até 2020 serão 
direcionados às transforma-
ções digitais.

Diante deste cenário, é preci-
so estar à frente para não aca-
bar comprometendo o futuro 
do seu negócio. Hoje, vivemos 
em uma sociedade de jovens 
Millennials que estão à procura 
de inovação e processos cada 
vez mais digitais, práticos e 
ágeis, não se contentando mais 
com serviços burocráticos. Por 
outro lado, com a tecnologia 
também cada vez mais pre-
sente no dia a dia de pessoas 
das mais diferentes gerações, 
todos vem buscando soluções 
mais rápidas e efi cientes. Por 
isso, é importantíssimo se 
adequar a essas novas deman-
das, aproveitando o boom da 
conectividade presente em 
praticamente todos os momen-
tos. Isso mostra o quanto esse 
movimento de transformação 
é indispensável para o futuro 
das empresas disruptivas, que 
devem utilizar as novas tecno-
logias a favor do seu negócio. 

Em 2008, quando resolvi 
aceitar o desafi o de estruturar 
a área de crédito imobiliário 
do Conglomerado Financeiro 
Barigui, parte do Grupo pa-
ranaense Barigui, ainda não 
imaginava o quanto estas 
mudanças digitais seriam 
fundamentais para mudar o 
rumo da empresa e fazê-la 
alcançar o sucesso. Assim, 
desenvolvemos o produto no 
modo “old school”, com muito 
aprendizado e crescimento. 

Foi depois de estudar bas-
tante sobre Empreendedo-
rismo durante meu MBA na 
Kellogg School of Management 
(EUA), que consegui pensar 
fora da caixa e perceber que 
a tecnologia tinha que ser o 
centro do nosso projeto para 
ser inovador e para fazer o 
negócio dar certo. Isso porque 
tínhamos um produto com 
enorme potencial, mas que não 
se sustentava no mercado atual 

graças as novas demandas de 
tecnologia e análise de dados. 
Desta forma, após um ano in-
vestindo e aprendendo a lidar 
com a tecnologia, decidimos 
recomeçar o projeto do zero, 
com uma arquitetura mais 
robusta e preparada para esca-
lar. Foi quando, efetivamente, 
nasceu a Bcredi como fi ntech 
voltada ao crédito imobiliário.

Agindo e pensando em mo-
delos disruptivos, o mercado 
das fi ntechs hoje, no País, 
representa muito para a eco-
nomia, com um potencial de 
faturamento de 75 bilhões de 
reais nos próximos 10 anos. 
Com a maioria dos brasileiros 
insatisfeitos com os serviços 
prestados pelos bancos, estas 
empresas vêm inovando em 
um mercado historicamente 
tradicional ao trazerem al-
ternativas para quem busca 
produtos mais efi cazes e com 
menores custos. 

Em relação à identidade 
destas empresas, é interes-
sante focar em suas principais 
características: otimização de 
processos, modelo inovador, 
redução de custos, agilidade 
na tomada de decisões, garan-
tia de novas experiências ao 
cliente e criação de produtos 
e soluções que, de fato, resol-
vam problemas que afetam 
um grande número de pessoas 
– aquelas que irão consumir o 
seu produto. 

Trabalhando todos esses 
fatores em conjunto é possí-
vel gerar serviços realmente 
inovadores com produtos mais 
acessíveis e dinâmicos. A ideia 
de substituir papeladas, fi las 
e horas de espera por apenas 
alguns cliques via celular em 
processos online, por exemplo, 
facilita o dia a dia dos consu-
midores e vai ao encontro da 
praticidade que eles esperam. 
Ademais, isso permite baratear 
custos e oferecer novas opor-
tunidades ao cliente, utilizando 
maneiras simples de se comu-
nicar, facilitando os processos 
e se colocando no mercado 
como uma empresa criativa 
e diferente – o que agrada, e 
muito, a nova geração.  

Além da transformação 
digital, é importante lembrar 
também que, para inovar, 
não basta apenas mudar a 
estrutura da empresa, mas 
também a mentalidade de seus 
colaboradores. Uma equipe 
engajada em inovação, que 
pensa fora da caixa e propõe 
soluções diferenciadas, é fator 
essencial para o crescimento 
de uma startup. 

(*) É cofundadora da Bcredi, fi ntech 
que oferece crédito imobiliário de 

forma rápida e descomplicada
em um processo 100% online

(www.bcredi.com.br).

Modelos disruptivos: 
uma nova forma de 

fazer negócio
Maria Teresa Fornea (*)

News@TI
Aplicativo brasileiro de engenharia atinge 
75 mil usuários em 157 países

@O aplicativo Be-a-Bá da Elétrica, disponibilizado de modo gra-
tuito e cujo público alvo são profi ssionais das diversas áreas da 

Engenharia, tem apresentado um alto índice de downloads em outros 
países. São 157 no total, espalhados por todos os continentes. O app 
consiste em um guia prático de elétrica, que reúne conceitos, normas 
e tabelas, além da ferramenta Be-a-Bá PRO, que permite cálculos au-
tomáticos para todos os tipos de dimensionamentos. O aplicativo foi 
idealizado pelo Engenheiro Eletricista e empresário paranaense Fábio 
Amaral, da Engerey Painéis Elétricos, e lançado em parceria com a 
Reymaster Materiais Elétricos. Disponibilizado no fi nal de 2015, a app 
já contabiliza 75 mil downloads, sendo um sucesso em sua área (www.
engerey.com.br/be-a-ba-da-eletrica).

Ofner lança e-commerce com vendas para 
todo o Brasil

@De olho no cenário atual brasileiro, em que a expectativa de 
vendas no e-commerce deve crescer 15% em 2017, segundo 

dados da EBIT, e às vésperas do Natal, data que concentra cerca de 
70% do faturamento anual da empresa, a Ofner lança o e-commerce 
da marca com vendas para todo o Brasil. Segundo Mário Costa Jr., di-
retor executivo da Ofner, iniciar um e-commerce é sempre um desafi o. 
“Temos know-how de 65 anos de sucesso em lojas físicas – que estão 
concentradas em São Paulo - e agora chegou o momento de startarmos 
o nosso mercado online para conseguirmos atender também outras 
regiões. A nossa expectativa é que o novo negócio contribua para o 
aumento de 28% do faturamento dos canais no período de Natal e 
também oferecer ainda mais comodidade para nossos clientes”, explica. 
Para iniciar as vendas na loja online, a Ofner disponibiliza um mix de 
produtos com caixas de bombons, barras de chocolate, pães de mel, 
além de toda a linha de itens de Natal, como panetones, bolo Rei e 
Stollen. Os produtos vendidos no e-commerce terão frete grátis no 
mês de lançamento para todo o país (www.ofner.com.br).

Sonho e tecnologia

Já imaginou seu pequeno dentro 
de um livro personalizado e impresso 
da Turma da Mônica, interagindo 
com todos os personagens criados 
por Mauricio de Sousa? Isso é 
possível graças à tecnologia e uma 
ideia inovadora que quatro jovens 
empreendedores tiveram há pouco 
mais de um ano. 

André Campelo, Flávio Aguiar, 
Diego Moraes e Felipe Paniago 
criaram uma plataforma online 
chamada Dentro da História, de 
navegação fácil e intuitiva, na qual 
as próprias crianças, com o auxílio 
de seus pais ou responsáveis, dão 
asas à imaginação, criam avatares 
igualzinhos a elas e fazem parte de 
incríveis livros educativos. É possível 
escolher a cor dos olhos, cabelos, 
estilo das roupas, tons de pele, tudo 
para fi car o mais parecido o possível 
com os pequenos. Além de existir 
no ambiente virtual, o livro também 
é impresso em papel, com o nome 
e o avatar da criança em destaque 
na capa e em todas as suas páginas 
impressas, transformando-a no per-
sonagem central da história.

Essa ideia chamou a atenção de 
grandes autores e marcas, dentre 
eles, o maior autor infantil brasileiro: 
Mauricio de Sousa. O resultado é que 
a Turma da Mônica está Dentro da 
História desde o começo da startup, 

com uma historinha encantadora, 
que já tem alguns milhões de per-
sonalizações de histórias online. 
A segunda história está sendo 
lançada dia 27 de novembro, com 
grande expectativa: trata-se do livro 
"ABC com a Turma da Mônica", que 
pretende incentivar o interesse das 
crianças pelo alfabeto, tornando 
esse processo de aprendizado mais 
simples e divertido. 

Como todos os livros criados pela 
startup, o "ABC" leva a criança a 
fazer parte da história, despertando 
ainda mais sua natural curiosidade 
e criando uma experiência inova-
dora de inclusão e aprendizado. 
Este novo livro personalizado da 
Turma da Mônica tem ainda como 
objetivos adicionais fazer com que 
as crianças reconheçam as letras, a 
ordem alfabética e se familiarizem 
com as palavras.

Para mais informações e criar o 
livro personalizado, acesse o site da 
Dentro da História (https://www.
dentrodahistoria.com.br/). O preço 
do livro impresso é R$ 59,90 , em papel 
laminado especial, capa dura e altíssi-
ma qualidade de impressão. Os custos 
de postagem são cobrados conforme 
a localização de postagem. A edição 
é enviada num prazo aproximado de 
sete dias para São Paulo e dez dias 
para demais cidades do Brasil.

Tecnologia “rouba” o 
tempo dos bandidos

Com o princípio técnico de 
“roubar o tempo do bandido”, 
a T4S Tecnologia, empresa fo-
cada em desenvolver soluções 
inovadoras para proteção de 
cargas e veículos, lançou o 
Bloqueador T4S. A solução 
patenteada integrou tecnolo-
gias conhecidas, como GPRS 
e Rádio Frequência de maneira 
inovadora e inedita, destacan-
do-se pela ação surpreendente 
dos atuadores de bloqueio in-
teligentes e sem fi o, sendo um 
verdadeiro “quebra-cabeças” 
para os meliantes. Para mais 
informações, acesse: www.
t4stecnologia.com.br.

O fator tempo é chave de 
sucesso para as quadrilhas, 
uma vez que precisam se 
evadir do local do crime em 
poucos minutos e em poder 
do veículo. O Bloqueador T4S 
toma-lhes esse tempo, diante 
das dificuldades impostas na 
tentativa de desativá-lo. Além 
de seu propósito principal de 
bloquear o veículo de forma 
eficaz, sem permitir sua desa-
tivação, a solução possui um 
módulo rastreador próprio 

com todas as funcionalidades 
de um sistema secundário 
de rastreamento ou redun-
dância. 

O bloqueador T4S imobiliza 
o veículo automaticamente em 
dois tipos de ações crimino-
sas típicas, sendo a primeira 
quando acontece a tentativa 
de roubo com utilização do 
jammer, também conhecido 
popularmente por “capetinha” 
ou “chupa-cabra” (aparelho 
que neutraliza o sinal de GPS/
GPRS dos rastreadores). O T4S 
reconhece sua presença e os 
atuadores de bloqueio entram 
em ação, fazendo o veículo pa-
rar em curto espaço de tempo e 
de maneira segura. Já a segunda 
situação de bloqueio automáti-
co, ou seja, que independe de 
ação humana para acontecer, 
é aquela em que a quadrilha 
tenta violar os sistemas de 
rastreamento. 

Nas demais situações de 
risco, como paradas ou desvios 
de rota não programados, as 
Centrais de Monitoramento 
poderão enviar comandos de 
bloqueio remotamente.

A pesquisa comprova que as marcas precisam investir melhor 
nos aplicativos, não apenas enriquecendo-os com conteúdo, 
mas principalmente gerando utilidade real no dia a dia do 

usuário, para gerar fi delidade e vendas.

Participaram da pesquisa 1.000 brasileiros, 50% de homens e 
50% de mulheres, de todas faixas etárias acima de 18 anos, das 
classes ABC das cinco regiões brasileiras. Os objetivos do estudo 
"Uso de aplicativos: pesquisa inédita revela hábitos e preferências 
dos brasileiros"  foram compreender a motivação de uso, se con-
sumidores pagariam por downloads, quais aplicativos são mais 
úteis, quais os app “queridinhos” e identifi car o comportamento 
de compra por esse canal.

A principal conclusão é que o brasileiro está aberto para pagar 
por aplicativos que tenham utilidade, que ofereça benefícios reais, 
facilitem o dia a dia ou proporcione entretenimento, mas as marcas 
não entenderam como explorar tantos recursos tecnológicos e 
seus canais de venda.

"Agora está sacramentado: o único fator decisor para o consu-
midor manter o aplicativo da sua marca instalado no seu aparelho 
móvel é utilidade. A pesquisa realizada pela TopperMinds em 
parceria com a MindMiners evidencia, ainda mais, a importância 
da “transformação cultural e digital” que as marcas precisam 
atravessar para entender realmente a nova jornada de compra do 
seu público alvo. Apenas replicar conteúdo e funcionalidades do 
desktop no mobile é pura perda de tempo, é essencial entregar 
valor por meio de muita utilidade, com ainda mais facilidade e 
relevância do que os demais ambientes da marca, para se tornar 
parte do dia a dia do usuário ou seremos todos, pouco a pouco, 
deletados.", explica Fabrizzio Topper, diretor executivo da To-
pperMinds.

Quem consome pelo app, prefere a praticidade de poder 
comprar em qualquer hora e lugar, pela rapidez do processo e 
vantagens de algumas lojas como desconto exclusivo ou frete 
grátis, por exemplo.

A pesquisa foi dividida em três partes: uso de smartphones, 
uso de aplicativos e experiência de compra.

Pesquisa indica que marcas 
devem usar aplicativos para 

fi delizar consumidor
Os hábitos e preferências do brasileiro no uso de aplicativos de marcas foram avaliadas em pesquisa 
inédita, realizada pela TopperMinds e a MindMiners, que traçou o perfi l do relacionamento do público 
com apps, entendeu quais as  propostas de valor que justifi cam o download, as principais vantagens 
percebidas pelo consumidor e as oportunidades de funcionalidades dos aplicativos

Sobre o uso de smartphone, 90% usam sistema operacional 
android e 58% utilizam há mais de cinco anos. A maioria já baixou 
ou instalou aplicativo, sendo que jogos e redes sociais são os mais 
baixados, além dos apps úteis como de bancos e transporte, mas 
59% nunca pagou para instalar aplicativo.

Entre as pessoas que baixam aplicativos: 78% usam aplicativo 
gratuito por serem mais atrativos, 83% priorizam os que auxi-
liam nas atividades pessoais, 60% porque recebem vantagens 
e ofertas, mas só 36% compram por aplicativo. A surpresa fi ca 
para os 57% de usuários dispostos a pagar pelo aplicativo se 
perceber que será útil.

Os estímulos para uso de aplicativo se baseiam em: facilidade 
de comunicação (41%), ajudam nas tarefas práticas do dia a 
dia (22%) e alternativa para diversão e entretenimento (22%).

Enquanto 72% já compraram pelo aplicativo, principalmente 
moda, eletrônicos, celular e livros; tem consumidor usando 
app dentro da loja física para obter benefícios, sendo que 77% 
garantem que usaram para obter desconto. Por ser um ativo ao 
consumidor, 71% estão dispostos a pagar por um aplicativo (de 
R$ 1,00 a mais de R$ 10,00), desde que perceba valor e utilidade. 

A grande vantagem da loja física ainda é poder levar o produ-
to para cada na hora. Site e apps ganham pela praticidade. Em 
pergunta aberta, o Mercado Livre foi indicado, espontaneamente, 
como o app de compras favorito de 20% dos entrevistados.

“As compras pelo celular também se tornam cada vez mais 
comuns. Dentre aqueles que nunca vivenciaram a experiência, a 
maior justifi cativa é a falta de oportunidade. As marcas parecem 
ainda não ter entendido como explorar tantos recursos tecno-
lógicos dentro de seus canais de venda. Vantagens e descontos 
exclusivos são vistos com bons olhos pelos entrevistados e um 
grande estímulo para o download de um app”, explica Danielle 
Almeida, diretora da MindMiners.
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Esta sexta é o décimo quarto dia da lunação. Vênus ingressa em Sagitário trazendo uma fase de mais leveza nos 
relacionamentos. Por isso é hora sair da rotina e buscar novos caminhos para alimentar uma paixão. Marte em mau 
aspecto com Urano leva a ajustes e mudança de atitude nos relacionamentos. A Lua em mau aspecto com Júpiter 
a tarde pode provocar excessos e exageros emocionais. Mas como a Lua está em bom aspecto com Netuno, poderá 
haver mais compreensão. A noite será positiva para deixar fl uir as emoções através da sexualidade. A Lua faz um 
bom aspecto com Plutão que renova as emoções e depois fi ca fora de curso durante toda a madrugada de sábado.
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Precisa manter o bom entendimento 
nas relações afetivas, pois pode ter 
desencontros e falta de entendi-
mento. Aproveite para perseguir 
seus sonhos com calma, mas com 
tenacidade e perseverança usando 
sua versatilidade e curiosidade 
criativa neste fi nal de ano. 09/309 
– Vermelho.

Vênus ingressa em Sagitário tra-
zendo uma fase de mais leveza nos 
relacionamentos. Por isso é hora sair 
da rotina e buscar novos caminhos 
para alimentar uma paixão. A Lua 
em Touro a comunicação e os con-
tatos sociais podem não ser felizes. 
37/337 – Verde.

O envolvimento tende a ser profun-
do e os momentos de intimidade de 
muita harmonia. Aquela paixão que 
procura, pode acontecer, saia da 
rotina e divirta-se.  Com a Lua em 
Touro pode haver difi culdade para 
acertar no gosto e por isso aumenta 
a tendência a algo não dar certo. 
82/182 – Amarelo.

Use a natureza imaginativa e emotiva 
que possui e comunique-se com seu 
ambiente pela manhã para acertar. 
Afi rme-se na relação com o social 
aproximando-se da pessoa que 
ama e de seus familiares. Depois do 
meio dia do dia, será melhor evitar 
os esforços físicos.   66/366 – Azul.

O fi nal da manhã pode ser pesado 
e será melhor evitar esforço de-
masiado. É um bom momento para 
conciliar um relacionamento recente 
ou antigo e voltar a ser feliz inti-
mamente. Alguma difi culdade será 
passageira, logo conseguirá superar 
tudo e os problemas fi carão para trás. 
78/478 – Amarelo.

A Lua em mau aspecto com Júpiter a 
tarde pode provocar excessos e exa-
geros emocionais. A recuperação 
emocional acontece com a proteção 
amistosa do lar e de sua família. Uma 
vez que isso tenha sido feito, suas 
decisões lhe parecerão bem lógicas 
e coerentes. 67/667 – Verde.

Com a Lua plena em Touro haverá 
facilidade em se revigorar e encontrar 
energia para superar transtornos e 
recuperar a capacidade física e o 
equilíbrio emocional. É necessário 
planejar suas atividades neste fi nal 
de ano para que tudo corra bem. 
53/353 – Vermelho.

Afeto, ternura e conservadorismo 
ajudam a darmos continuidade a 
projetos já iniciados. Difi culdade em 
satisfazer o gosto, seja nas compras, 
seja nas relações afetivas, havendo 
desencontros e até desentendimen-
tos. Certa carência afetiva na parte 
da noite aumenta. 98/298 – Azul.

Os sentimentos negativos que esti-
veram presentes começam a serem 
afastados com o Sol indo para o seu 
signo antes do natal. Logo de manhã 
será bem compreendido através de 
suas palavras, mas a tarde evite a 
tensão e os acontecimentos inespe-
rados. 54/454 – Marrom.

Marte em mau aspecto com Urano 
leva a ajustes e mudança de atitude 
nos relacionamentos. A Lua em 
mau aspecto com Júpiter a tarde 
pode provocar excessos e exageros 
emocionais. A noite será de carência 
afetiva e é bom deixar fl uir as emo-
ções através do sexo. 72/372 – Verde.

Depois pode haver desentendi-
mentos e desencontros. Não se 
desvie do caminho, mantenha os 
planos que já estão em andamento. 
Abra-se mais para amigos serem 
conquistados neste fi nal de ano. A 
noite será positiva para deixar fl uir 
as emoções através da sexualidade. 
64/464 – Verde.

O momento é de grande dedicação 
para atividades físicas e boa disposi-
ção com a Lua transitando plena em 
Touro. Mesmo assim tenha cuidado 
com a falta de reconhecimento pes-
soal que pode tirar a motivação para o 
trabalho que executa. 45/545 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 01 de Dezembro de 2017. Dia de Santo Eloi, Santa Cândida 
de Roma, Santa Natália, Santo Elígio, e Dia do Anjo Haamiah, cuja 
virtude é a verdade. Dia do Imigrante, Dia do Numismata e Dia 

Mundial de Combate à AIDS. Hoje aniversaria o ator e diretor Woody 
Allen que faz 82 anos, a atriz e cantora Bette Midler que nasceu em 
1945, o escritor e novelista Walcyr Carrasco que chega aos 66 anos e 
a comediante Goretes Milagres que nasceu em 1963.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é independente, sociável, char-
moso com uma grande necessidade de liberdade para se expressar. Tem 
muitos interesses e está sempre aberto em busca de novas oportunida-
des e aventuras. Busca sempre a verdade e vive a vida intensamente, 
como se fosse uma grande aventura. Precisa aprender sempre mais, por 
isso está sempre fazendo cursos e explorando o desconhecido. É justo 
e leal, mantendo amizades graças a sua fi delidade. No lado negativo 
pode procurar o engano e a mentira e pode até ser até mesmo ateu, 
não acreditando nem mesmo em Deus.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, 
pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, pro-
blemas. Com pulgas, riqueza através do jogo. Branca, 
novos amores. Colorida, casamento ou noivado. 
Amarela, enfermidades. Números de sorte:  36, 47, 
57, 59 e 75.

Simpatias que funcionam
Para ele te procurar: Na primeira quarta-feira (dia 
6.12) do mês, acenda uma vela branca em um pires 
branco dizendo: “Anjo de guarda, faz com que (o 
nome dele) me procure porque não pode viver longe 
de mim. Eu o amo demais por isso livrai-me de todo 
o mal (reze o Pai Nosso 7 vezes)”. Feito isso, espere 
a vela acabar e jogue em água corrente.
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A artista Déa Trancoso traz música e poesia

em apresentação gratuita.

Cantando poemas
Déa Trancoso, cantora, compositora e produtora cultural, 

utiliza uma fl auta indígena uruá, duas rabecas artesanais, 
uma calimba, um quatro venezuelano, um shruti indiano 
(uma espécie de sanfoninha), uma ocarina mexicana. Além 
de cantar e declamar seus próprios poemas, Déa lê trechos 
do livro “Nudez”, do fi lósofo italiano Giorgio Agamben, que 
conheceu através do mestrado em Estudos Rurais, que 
cursa desde 2015, na Federal de Diamantina, Minas Gerais. 
Carreira consolidada com mais de 30 anos de estrada, é exemplo 
de uma trajetória musical forjada sem nenhuma concessão ao 
mercado fonográfi co. Fundou o selo TUM TUM TUM Discos, 
através do qual conduz seu trabalho, que trazem diversas par-
cerias, entre elas, Badi Assad, Chico César e Rogério Delayon.

Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí, 554, Santa Paula, São Caetano do Sul. Quarta (8) 
às 20h. Entrada franca.

Oswaldinho do Acordeon

Reconhecido como um dos maiores representantes 
do acordeom no mundo e pelas diversas fusões de 
estilos musicais, Oswaldinho do Acordeom mostrará 
seu virtuosismo na capital paulista. O músico sobe ao 
palco para uma série de apresentações, entre 14 e 17 
de dezembro. 

No show “Forró Ferroz”, Oswaldinho conduzirá o 
público numa grande viagem pela música tradicional 
nordestina, com foco em suas raízes. Ele estará acom-
panhado por um trio de músicos formado por Ramon 
Vieira (Voz e Triângulo), Pablo Moura (Sanfona) e Zito 
Menezes(Zabumba). No repertório estarão composições 
e parcerias marcantes de sua autoria como “Um tom pra 
Jobim”, “Forró Feroz” e “Jeito Barroco”, além de suces-
sos dos principais contribuintes para a história do forró 
como Dominguinhos (“Nilopolitano”), Sivuca (“Feira de 
Mangaio”), Jackson do Pandeiro (Sebastiana), além de, 
é claro, seu pai, o músico Pedro Sertanejo, precursor 
do forró em São Paulo.

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111, Centro, tel. 3321-4400. 
Quinta (14), sexta (15), sábado (16) e domingo (17) às 19h15. Entrada franca.

Termina no dia 
10 de dezembro 
a temporada do 
espetáculo “A Gente 
Submersa”

A montagem, que inau-
gurou a sede própria 
do grupo, tem texto e 

direção assinados por Marcelo 
Marcus Fonseca. A montagem 
explora o que resta no coti-
diano das pessoas dos ensina-
mentos populares, bem como 
da função social da dança e das 
festas tradicionais. Segundo 
o diretor, “em cena está a 
comida típica, o encontro, a 
música, a fé, o sincretismo. 
São elementos de celebração 
que se perdem no íntimo de 
pessoas que se ‘afogam’ nas 
cidades, imersas no confl ito de 
viver ou cumprir a existência 
de forma burocrática”. No en-
redo, vagando por um mundo 
apático, Lourdes (Gabriela 
Morato), Benedito Messias 
(Anderson Negreiro) e Fulozi-
na (Elena Vago) são espíritos 
centenários do interior do 
Brasil que vão atrás de pes-
soas que consiga enxergá-los, 
enquanto distribuem afeto 
como trabalho. No caminho 

Cena de “A Gente Submersa”.
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“A Gente Submersa”

encontram uma comunidade 
formada por pessoas expulsas 
do convívio social, que resolvem 
levar a vida em festa. Aos pou-
cos o sonho sucumbe à realida-
de. A Gente Submersa reúne 23 
artistas, entre atores e músicos 
que transitam pelo teatro, pela 
dança e por outras linguagens, 
amparados por composições 

originais e canções de domínio 
público. O fi gurino traz ele-
mentos de técnicas artesanais 
como renda filé, bordados, 
crochê e tricô, construindo 
memórias também nos corpos 
que ocupam o Teatro do Incên-
dio: um espaço em formato de 
arena triangular, mantendo as 
características arquitetônicas 

originais do local que tem sua 
própria história. Com Gabriela 
Morato, Elena Vago, Anderson 
Negreiro, Valcrez Siqueira, 
André Souza, Victor Castro e 
Marcelo Marcus Fonseca.

Serviço: Teatro do Incêndio, R. Treze de 
Maio, 48, Bela Vista, tel. 2609-3730. Sábados 
às 20h e domingos às 19h. Ingresso: Pague 
quanto puder.

Sanfona feroz
Divulgação
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Comemore as mudanças
Celebre as grandes mudanças da vida de maneiras signifi -
cativas. A fi m de evoluir, é preciso experienciar. Quando se 
experiencia, ocorrem as transições e as mudanças. Comemore 
estas mudanças pois elas são sinais de que as coisas estão 
mudando e que este ciclo foi um que você esteve esperando 
por algum tempo. Renove alguns dos antigos rituais onde 
você comemorava as fases da Terra, as fases de sua vida e da 
nutrição da vida. Isto ajudará a todos a curar novamente as 
partes perdidas e lhe permitirá que você entre de novo em 
um relacionamento verdadeiro com os ciclos do planeta e 
reivindique a sua espiritualidade. O Mantra para hoje é: “Eu 
comemoro as mudanças da vida e sei que são um sinal de que 
boas coisas estão por vir.”
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre

Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn



O brasileiro não está 

acostumado a realizar o 

controle de suas fi nanças

Segundo pesquisa rea-
lizada pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito 

(SPC Brasil) e pela Confede-
ração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), 46% dos 
brasileiros não realizam um 
controle sistemático do seu 
orçamento. A situação já é 
muito ruim quando estamos 
falando de um indivíduo ou 
uma família, mas imagine as 
consequências que a falta de 
um controle efi caz pode trazer 
para a sua empresa. 

Se o empresário não tem 
noção real de quanto dinheiro 
seu negócio está faturando 
todo mês, quais são seus gastos 
fi xos ou qual seu lucro real, 
ele dificilmente conseguirá 
manter suas contas em dia. 
Segundo dados do Relatório 
de Sobrevivência das Empre-
sas no Brasil, realizado pelo 
Sebrae, 25% dos empresários 
que fecharam seus negócios 
em 2016 apontaram os proble-
mas fi nanceiros, inadimplência 
e falta de crédito como fatores 
que contribuíram para a que-
bra da empresa. 

Uma organização - seja ela 
pequena, média ou grande 
- tem uma série de contas a 
pagar. São fornecedores de 
matérias primas, funcionários, 
impostos, aluguel e tantas 
outras mais. É praticamente 
impossível manter o controle 
de tudo sem dedicação e o uso 
de ferramentas adequadas. 
Aqui tocamos em um ponto 
chave: ter o controle. O em-
presário que fabrica seus itens 
para venda e paga suas contas, 
mas não entende qual a real 
dimensão de suas entradas e 
saídas, não possui o controle 
verdade de sua empresa. 

Controle é saber tudo o que 
acontece na sua organização 
para conseguir investir no que 
realmente irá trazer longevida-
de e lucro para o seu negócio. 

Micro e pequenas empresas, 
principalmente as que começa-
ram como um negócio de “uma 
pessoa só”, às vezes dependem 
de papel e caneta ou planilhas 
simples para manter a sua 
organização. O método pode 
funcionar por um tempo, mas 
a chance de acontecer um erro 
é muito grande. 

Pode ser um esquecimento, 
uma informação incorreta, um 
registro duplicado… As pos-
sibilidades de erro precisam 
ser levadas em conta caso o 
seu objetivo seja crescer. O 
empresário à moda antiga, 
que depende de papel e ca-
neta, pode um dia perder seu 
caderno. O que fazer com 
todas aquelas informações que 
estavam anotadas? No caso das 
planilhas, um simples vírus de 
computador pode fazer as in-
formações de anos de trabalho 
desaparecem completamente. 

Talvez você não entenda a 
importância de ter essas in-

formações, de modo prático 
e organizado, sempre à mão. 
Mas a verdade é que a falta 
de uma boa gestão fi nanceira 
pode derrubar até mesmo as 
empresas com um grande nú-
mero de vendas. Isso porque 
o sucesso de um negócio não 
depende apenas do volume 
de suas vendas ou sucesso 
com o público, mas sim do 
perfeito equilíbrio entre todos 
os setores aliada a uma gestão 
fi nanceira efi caz. 

Com isso, a melhor solução 
para a organização de empre-
sas de diferentes tamanhos 
e setores, é apostar em um 
sistema digital de controle 
fi nanceiro. Ao contrário do que 
muitos pensam, essa não é uma 
solução pensada apenas para 
as grandes empresas. Hoje 
existem no mercado diversos 
sistemas, desenvolvidos de 
acordo com as necessidades 
dos micros, pequenos, médios 
e grandes negócios. 

Os valores variam de acordo 
com os recursos apresentados 
e a capacidade de processa-
mento de dados, mas é possível 
encontrar até mesmo soluções 
gratuitas para os empresários e 
empreendedores que estão co-
meçando seus negócios. O mó-
dulo digital traz uma visão mais 
abrangente das informações 
da sua empresa. Ela também 
economiza tempo e esforço, já 
que permite a automatização 
de algumas demandas, como 
cálculos e registros. 

Com isso, algumas questões 
mais burocráticas passam a 
exigir menos atenção, facili-
tando a vida do empresário e 
liberando a equipe para atuar 
no desenvolvimento estratégi-
co da sua organização. Outro 
ponto importante é a possibi-
lidade do sistema de gestão 
fi nanceira ser hospedado na 
nuvem. Isso quer dizer que 
a solução funciona on-line, 
podendo ser acessada de 
qualquer computador, tablet 
ou smartphone. 

Dessa forma, é possível 
conferir dados estratégicos 
no meio de reuniões, a cami-
nho do trabalho, em qualquer 
lugar que a consulta se faça 
necessária.  

Utilizar um sistema digital 
de controle fi nanceiro traz sua 
empresa para o futuro. Ter o 
total controle da gestão fi nan-
ceira do seu negócio é uma 
necessidade para as empresas 
que desejam crescer e conti-
nuar prosperando. E o modo 
mais inteligente e moderno de 
realizar esse controle é apos-
tando nas soluções digitais. 

Elas ajudam a automatizar 
cálculos e registros, liberando 
sua equipe para o que realmen-
te importa: desenvolver estra-
tégias de crescimento cada vez 
melhores. E isso se refl etirá no 
futuro do seu negócio. Teste e 
tire a prova por si mesmo. 

 
(*) - É fundador da SoftUp – empresa 

brasileira criadora do sistema 
de gestão (ERP) grátis (www.

sistemagratis.com.br).

Futuro de pequenas 
e médias depende de 

controle fi nanceiro efi caz
Robinson Idalgo (*)
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Mas vale ressaltar que 
se trata de uma moda-
lidade de treinamento 

que exige bastante do sistema 
cardiovascular. Praticado em 
excesso, aumenta os riscos de 
arritmias cardíacas, além de 
provocar danos estruturais ao 
coração.

“Se você possui uma predis-
posição ou alguma patologia 
cardíaca, é importante realizar 
esse treino com segurança, 
após uma avaliação médica que 
aponte seu nível de aptidão 
física”, explica o fi siologista do 
HCor - Hospital do Coração, 
Diego Leite de Barros. Um 
dos principais atrativos deste 
treinamento de alta intensidade 
intervalado é o gasto calórico, 
seguido pelo ganho represen-
tativo de condicionamento 
cardiorrespiratório, além de 
ser menos monótono do que o 
treinamento tradicional.

Sou iniciante. Posso começar 
o HIIT? Segundo o fi siologista 
do esporte do HCor, recomen-
da-se utilizar a relação 2:1, que é 
a relação ideal entre treinamen-

A Interbrand, consultoria líder de mar-
cas no mundo, anunciou o ranking das 
25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas em 
2017. As cinco primeiras posições fi cam, 
respectivamente, com Itaú, Bradesco, 
Skol, Brahma e Banco do Brasil. Uma 
nova marca integra o ranking deste ano: 
o Fleury, ocupando a 25ª posição. Com 
um valor de R$ 413 milhões, trata-se da 
primeira marca do setor de saúde a entrar 
no ranking da Interbrand.

Vinte das 25 marcas apresentaram uma 
variação positiva no comparativo com o 
ano anterior. Delas, cinco cresceram dois 
dígitos percentuais em seus valores de 
marca, em comparação com 2016: o vice
-líder do ranking, o Bradesco, com 18%; a 
Renner, com 16%; a Havaianas, com 13%; o 
Magazine Luiza, com 30% (a maior variação 
positiva); e a Localiza, com 11%. O valor 
total do portfólio que compõe esta edição 
cresceu 6,4%, totalizando R$ 116,7 bilhões. 

Das 25 marcas ranqueadas, apenas cinco 
perderam valor. Neste contexto, as marcas 
do topo do ranking fi caram ainda mais 
poderosas, com o top 5 representando 
75,3% do valor total do levantamento, 
ante 73,8% no ano passado. “Se, por um 
lado, o cenário político continua fl utu-
ante e a tímida retomada da confi ança 
no ambiente econômico promete uma 

recuperação lenta e a longo prazo, por 
outro, o Ranking das Marcas Brasileiras 
Mais Valiosas de 2017 nos mostra que os 
resultados de um bom trabalho de marca 
em tempos de cautela aparecem rápido”, 
declara Daniella Bianchi, diretora geral da 
Interbrand São Paulo.

Para a executiva, o ranking deste ano 
deixa claro: marcas que souberam combi-
nar boa gestão, espírito empreendedor e 
consistência nos tempos mais difíceis não 
só se protegeram, como também saíram 
na frente. Muitas delas ganharam impulso 
a partir de movimentos ousados de fusão 
e aquisição, enquanto outras responde-
ram rápido aos desafi os impostos pela 
proliferação e crescimento das marcas 
da nova economia.

Além disso, destacaram-se também as 
marcas que trazem na essência um pro-
pósito forte e claro, que se alinham com 
pessoas em busca de um compromisso 
legítimo com a sociedade. “A cidadania 
corporativa passou a ser observada e co-
brada pelos consumidores que, cada vez 
mais, exigem ser tratados como cidadãos 
prontos para o debate e conectados com 
marcas que assumem um pensamento 
transformador em iniciativas que olham 
o Brasil por novos ângulos”, ressalta 
Daniella.

Fazer parte das 25 marcas mais valiosas 
também fi cou mais difícil. Pela primeira 
vez, a 25ª marca ultrapassou os R$ 400 
milhões, uma valorização de 10% em 
comparação ao ranking de 2016. “Esses 
números ainda parecem tímidos quan-
do comparados ao recente Best Global 
Brands 2017, também desenvolvido pela 
Interbrand, em âmbito mundial, onde a 
100ª marca vale mais de US$ 4 bilhões. No 
entanto, se olharmos para o histórico da 
nota de corte do ranking brasileiro, houve 
um crescimento de 375% em comparação 
a 2010”, pondera André Matias, diretor 
de Estratégia e Avaliação de Marcas da 
Interbrand São Paulo. 

O ranking deste ano é complementa-
do pelo estudo “Espaços de mudança: 
quem são as marcas que mudam o Brasil 
para melhor”, que aborda negócios que 
souberam aproveitar as lacunas criadas 
por setores do governo e os espaços não 
atendidos pelas grandes empresas para 
desenvolver soluções inovadoras e de 
impacto social relevante. O resultado 
disso são marcas que em pouco tempo 
de existência conseguiram construir 
identidade, relevância e conexão com os 
seus consumidores. 

Fonte e mais informações: (www.inter-
brand.com/br). 

Ranking das Marcas Brasileiras 
Mais Valiosas 2017

Fisiologista do HCor orienta sobre riscos 
e benefícios do treino de alta intensidade
O treinamento de alta intensidade, conhecido como HIIT (High intensity interval training), está em as-
censão junto aos adeptos da atividade física

Mesmo as pessoas bem 
treinadas, quando iniciam um 
trabalho mais intenso, precisam 
de um período adaptativo, 
onde temos um volume total 
de treino maior. “É importante 
salientar que iniciante é toda 
pessoa inativa ou que está há 
menos de seis meses treinando 
de forma sistemática. O trei-
namento de alta intensidade é 
mais indicado para indivíduos 
já adaptados ao exercício físico, 
ou seja, não é aconselhado para 
sedentários”, diz.

O HIIT já foi usado em pes-
quisas para iniciantes com 
sobrepeso e trouxe bons re-
sultados. Porém, ele não pode 
ser feito de qualquer forma. É 
preciso que haja um processo 
de adaptação, com aumento 
gradual da intensidade. “Por-
tanto, para alguém que não 
tem um histórico de treina-
mento e que está sedentário, 
não tem jeito, precisamos 
de um processo adaptativo 
mais lento e menos intenso”, 
sugere Diego Leite de Barros 
(AI/HCor).

to e descanso. “Signifi ca que, se 
os seus intervalos de esforço 
são de um minuto de duração, 
deve recuperar durante 30 se-
gundos antes de voltar a fazer 
esforço. Pois o maior tempo 
destinado a recuperação, nesse 
estágio inicial, permite ganhar 
condicionamento físico ao mes-
mo tempo que não sobrecarrega 
o coração”, esclarece.

O iniciante precisa, antes de 
qualquer coisa, desenvolver algu-

mas qualidades físicas que serão 
base para o futuro. Resistência 
muscular localizada e de força, 
fl exibilidade, coordenação moto-
ra e equilíbrio. “Por isso, nestes 
casos, não tem muito como fugir 
dos treinos mais volumosos. Na 
prática, temos que trabalhar 
com exercícios de diferentes 
movimentos, para auxiliar na 
fl exibilidade, além da melhora da 
consciência corporal em geral”, 
esclarece o fi siologista.
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Os brasileiros voltaram a 
viajar para o exterior, é o que 
alegam pesquisas. Não se 
pode negar que temos muita 
vontade de viajar, de conhecer 
novas culturas e países. Mas 
um voo direto para os Estados 
Unidos, por exemplo, costuma 
levar em média 11 horas; para 
a Europa, 13 horas. Pessoas 
chegam a voar 36, 38 horas 
com escalas para visitar países 
da Ásia e Oceania. Elas passam 
horas e horas sentadas na 
mesma posição, a dez ou doze 
km de altura. 

O problema é que, quanto 
mais tempo a pessoa passar sen-
tada, maior será o risco de sofrer 
uma trombose venosa profunda 
(TVP). Trata-se da formação de 
trombos, uma coagulação do 
sangue no interior dos vasos 
sanguíneos, que pode oferecer 
alto risco de mortalidade se 
houver como desdobramento a embolia 
pulmonar. O cirurgião vascular Ronald 
Flumignan, ecografi sta vascular do CDB 
Medicina Diagnóstica, afi rma que o tipo 
mais comum de embolia pulmonar é aquele 
que se forma a partir do desprendimento 
de um coágulo de sangue – geralmente, um 
que tenha se formado na perna ou região 
pélvica (TVP).

“Pessoas que passaram muito tempo em 
repouso, acamadas, ou que fi zeram voos 
longos, têm um risco aumentado para a 
trombose e suas complicações. Voos com 
mais de quatro horas de duração já são 
preocupantes, mas os que mais represen-
tam risco para os pacientes são aqueles 
com mais de 12 horas de duração. Vale 
lembrar que o fator de risco ‘idade’ é um 
dos mais importantes.  Quanto mais idade o 
passageiro tiver, há mais chances de sofrer 
TVP e suas complicações”. 

Especialista aponta 5 dicas
para evitar trombose venosa profunda

conhecido como ultrassono-
grafi a vascular, para avaliar as 
condições dos vasos – não só 
das pernas, como também dos 
braços e barriga. Trata-se de 
um exame não invasivo, sem 
dor, sem contraindicações, e 
que revolucionou o tratamento 
vascular. Esse exame auxilia o 
cirurgião vascular a determi-
nar o tipo de tratamento ideal 
para pacientes com problemas 
nos vasos – desde os mais fre-
quentes, como varizes, até os 
mais graves, como a trombose 
venosa”.

Além disso, o ecografista 
explica que esse exame aponta 
a exata localização das veias 
e artérias, indicando se estão 
funcionando bem ou se há algu-
ma obstrução (trombose), por 
exemplo. Segundo Flumignan, 
a trombose pode ocorrer em 
qualquer vaso do corpo, seja 

artéria ou veia. Para aqueles que já estão 
com o voo marcado, o especialista dá cinco 
dicas de ouro:
 1) Procure se levantar a cada duas horas 

de voo e caminhar pelo corredor;
 2) Sentado, procure fazer movimentos 

circulares com os tornozelos e esticar 
os joelhos;

 3) Se não houver contraindicações, use 
meias elásticas prescritas por um 
médico vascular;

 4) Vista roupas leves e confortáveis;
 5) Procure ingerir bastante água duran-

te o voo. Isso vai mantê-lo hidratado 
e fazer com que se levante para ir ao 
toalete algumas vezes. Além disso, 
a desidratação pode facilitar o sur-
gimento de trombos. 

Fonte: Dr. Ronald Flumignan, cirurgião 
vascular e ecografi sta vascular do CDB 
Medicina Diagnóstica (www.cdb.com.br). 

Trombose venosa profunda, 

trata-se da formação de 

trombos, uma coagulação do 

sangue no interior dos vasos 

sanguíneos, que pode oferecer 

alto risco de mortalidade.

Flumignan acredita que as próprias 
companhias aéreas deveriam incentivar 
mais os pacientes a esticar e movimentar 
as pernas durante viagens longas. “Os que 
optam por fazer voos longos devem tomar 
precauções, como mudar de posição duran-
te o voo, levantar e andar periodicamente, 
tomar muita água e ainda, os que podem, 
deveriam usar meias elásticas durante 
toda a viagem”.  

Além do fator idade e de o paciente já 
ter enfrentado outros episódios de TVP, 
os fatores de risco mais comuns incluem: 
histórico familiar, imobilidade, câncer, uso 
de determinados contraceptivos ou terapia 
de reposição hormonal, gravidez, insufi ci-
ência cardíaca, obesidade, tabagismo e até 
mesmo varizes.

“Se, depois da investigação clínica, 
houver suspeita de trombose, é indicado 
fazer um eco-Doppler colorido, também 
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Estudo da Serasa Experian 
revela que, em outubro, o 
número de Micro e Pequenas 
Empresas em situação de 
inadimplência chegou a 4,9 
milhões, o maior número reg-
istrado desde março de 2016, 
quando o levantamento passou 
a ser feito. Em relação a out-
ubro de 2016, o aumento foi de 
12,5%. Do total de 4,9 milhões 
de MPEs no vermelho, 45,6% 
eram prestadoras de serviços, 
45,2% empresas comerciais e 
8,8% indústrias. A região Sud-
este concentrou a maior por-
centagem de micro e pequenas 
empresas inadimplentes, com 
53,7% do total. Em seguida apa-
rece o Nordeste, com 16,4%; o 
Sul, com 15,8%; Centro-Oeste, 
com 8,8% e Norte, com 5,3%.

De acordo com os economis-
tas da Serasa, a recuperação 
da economia vem se dando de 
forma não uniforme para todos 
os setores e, neste sentido, o 
setor de serviços é um dos que 

está mais atrasado neste pro-
cesso. Daí, portanto as micro e 
pequenas empresas deste setor 
estarem em maiores difi culdades 
e, assim, liderando as estatísticas 
de inadimplência. As MPEs re-
spondem por 27% do PIB. Por 
isso, o recorde de inadimplência 
traz preocupação para o setor. O 
caminho para os empresários que 
estão nessa situação passa pela 
renegociação das contas atras-
adas e conseqüente reinserção 
no mercado de crédito.

Para ajudar as empresas a 
saírem da inadimplência, a 
Serasa Experian criou o Recu-
pera PJ (www.serasarecupera.
com.br), um serviço online 
para os gestores renegociarem 
suas dívidas atrasadas diret-
amente com os credores. Ao 
clicar no nome do credor, serão 
apresentadas as pendências 
e os canais de atendimento 
disponíveis (telefones, e-mail, 
chat) para efetivar a renego-
ciação (Serasa Experian).

Inadimplência das 
micro e pequenas 

empresas bate recorde
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Muita gente quer 

empreender e tem várias 

ideias, mas inventa uma 

série de desculpas para 

não colocá-las em prática. 

Por que isso acontece? 

Quando se trata de 
abrir um negócio, tirar 
os planos do papel 

nem sempre é uma tarefa 
fácil, mas, se feito da maneira 
correta, pode render boas 
experiências. Fazer as ideias 
acontecerem requer diversas 
considerações, porém quero 
elencar aqui as que considero 
mais importantes:
 • Avalie se você tem a solu-

ção de um problema - Se 
o produto ou serviço que 
você está disposto a ofere-
cer não resolve algum pro-
blema, ninguém compra. 
Empresas mundialmente 
reconhecidas já lança-
ram produtos com boas 
propostas, mas que não 
foram sucesso de vendas 
simplesmente porque não 
eram necessários para nin-
guém. Em casos assim, as 
pessoas podem até achar 
sua ideia legal, mas não 
aderem a ela. O primeiro 
passo, então, é encontrar 
uma ideia que resolva um 
problema e transformá-la 
em oportunidade; 

 • Divida suas ideias em 
partes menores - Muitas 
vezes, as pessoas que-
rem fazer coisas demais. 
Suponhamos que alguém 
queira começar um ne-
gócio que produz comida 
para cachorro: essa ideia 
pode ser útil para muita 
gente. Mas, nessa situação, 
não adianta começar com 
dez sabores diferentes. 
A princípio, produzir um 

ou dois e trabalhar para 
aperfeiçoá-los é o ideal. O 
mesmo se aplica a diversos 
outros produtos e serviços; 

 • Faça uma pesquisa de 
mercado - Antes de co-
locar qualquer coisa no 
mercado, é importante 
conversar com seus po-
tenciais consumidores e 
entender se eles realmente 
precisam desse negócio, 
se têm sugestões. Assim 
você refi na o seu produto 
antes mesmo de começar 
a fazer e erra menos, pois 
já tem uma noção do que 
o seu consumidor precisa 
de verdade; 

 • Crie um plano de execu-
ção - Para que as coisas 
aconteçam de verdade, 
é importante encontrar 
pessoas que te ajudem e 
para as quais você possa 
delegar tarefas. Criar um 
protótipo mínimo e levan-
tar um índice de satisfação 
de um grupo por meio de 
pesquisa são, a princípio, 
ações fundamentais;

 • Gere tração com o público
-alvo - Isso tem a ver com 
“empurrar” o seu produto, 
pensar em estratégias para 
vendê-lo. A maioria das 
empresas, especialmente 
as startups, não morre por 
falta de boas ideias, mas 
por falta de vendas.

Ideias, por melhores que 
sejam, não rendem bons resul-
tados sem uma boa execução. 
Se você quer estar à frente 
de um empreendimento de 
sucesso, prepare-se para dar 
o primeiro passo. 

(*) - É especialistal em administração 
de tempo e produtividade e CEO 

da Triad PS, empresa multinacional 
especializada em programas e 

consultoria na área de produtividade, 
colaboração e administração

do tempo.

Como tirar suas ideias 
do papel e empreender?

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: JOSÉ AUGUSTO SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
pizzaiolo, nascido em Jaguaquara - BA (Registrado em Ubaíra - BA), no dia 20/10/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Ribeiro de 
Souza e de Maria Noelia Santos. A pretendente: MARINETE RODRIGUES DA CON-
CEIÇÃO GONÇALVES, estado civil viúva, profi ssão auxiliar de produção, nascida em 
Brasília de Minas - MG, no dia 13/03/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Geraldo Ribeiro da Silva e de Terezinha Rodrigues da Conceição.

O pretendente: CICERO AILAN LEANDRO JUSTINO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Uiraúna - PB, no dia 20/02/1995, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Airton Justino e de Auricélia Leandro Justino. A 
pretendente: MARIA LUANA PINHEIRO DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Uiraúna - PB, no dia 18/12/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Machado de Sousa e de Geralda Maria Pinheiro de Sousa.

O pretendente: ROBERT MICHAEL KEYES, estado civil solteiro, profi ssão trade de 
corrida de cavalo, nascido em Limerick, Irlanda, no dia 24/07/1984, residente e domiciliado 
em Dublin, Irlanda, fi lho de Robert Keyes e de Claire Keyes. A pretendente: MARIANA 
MODENA RIOS, estado civil solteira, profi ssão produtora de eventos, nascida nesta 
Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 15/08/1986, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Waldenir José Rios e de Isaura Aparecida Modena Rios.

O pretendente: RUBENS APARECIDO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista digital, nascido em Santo André - SP (1º subdistrito), no dia 18/11/1985, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Maria Nunes Ferreira. A pretendente: ROSIMEIRY 
DA COSTA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Coelho Neto 
- MA, no dia 12/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Osmar Pereira da Silva e de Maria José da Costa Silva. Obs.: Cópia do edital para 
ser afi xado no cartório de residência da contraente.

O pretendente: FERNANDO ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão designer, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 02/06/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Alves de Souza e de Clarice Maria de Souza. A pretendente: 
LUANA SILVEIRA DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 21/01/1987, residente e domiciliada em Itapipoca - CE, fi lha de 
Manoel de Jesus da Cruz e de Maria de Lourdes Silveira. Obs.: Cópia do Edital recebida 
do Ofi cial do 01º Ofício de Notas e Regisro Civil de Itapipoca - CE.

O pretendente: PEDRO DANTAS COSTA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
planejamento, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 15/07/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Agenor Costa e de Maria 
Telma Cezar Dantas. A pretendente: JULIANA CORDEIRO DE ASSIS, estado civil 
solteira, profi ssão coordenadora, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 
22/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto 
de Assis e de Rosana Cordeiro de Assis.

O pretendente: EVERTON DAS NEVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar veteri-
nário, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 19/01/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto das Neves e de Meire 
Isabel dos Santos das Neves. A pretendente: GRAZIELA APARECIDA GUIMARÃES 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida nesta Capi-
tal, Casa Verde - SP, no dia 10/02/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Vandir de Oliveira e de Solange Apareccida Guimarães de Oliveira.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MARCOS DE SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão bancário, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 
14/11/1992, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Gercino 
da Silva e de Leonidas de Souza Santana. A pretendente: MARJORIE EIJI DE 
OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão empresária, 
nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 07/06/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Joel Rocha de Oliveira e de Teresa Kikue 
Abe de Oliveira.

O pretendente: DANILO DE ALCANTARA MAGALHÃES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão analista judiciário, nascido em Santos - SP, no dia 
02/02/1990, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João de Souza 
Magalhães e de Maria Aparecida de Alcantara Magalhães. A pretendente: ANGELA 
CRISTINE GONÇALVES ABOUD, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão assistente judiciário, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 
29/09/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Aboud 
e de Suzana Gonçalves Aboud.

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: DJALMA ALVES DOS SANTOS, divorciado, profi ssão zelador, nascido 
em Campo Formozo - BA, 21/04/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Deraldo Alves dos Santos e de Maria Emilia dos Santos. A 
pretendente: FABIANA RAMOS DA SILVA, divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
São Lourenço da Mata - PE, 09/06/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Gutemberg Ferreira da Silva e de Severina Ramos da Silva.

O pretendente: JOÃO RUDGE ROSSETTO, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, 03/01/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Signorelli Rossetto e de Patricia Rudge 
Rossetto. A pretendente: ADRIANA ZOLKO MAZZETTI, solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo - SP, 14/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Steven Maurice Mazzetti e de Karen Georgette Zolko.

O pretendente: FELIPE EDUARDO ROCHA DE ARAÚJO CALIFE, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Natal - RN, 02/08/1987, residente e domiciliado no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lho de Teófi lo Calife Neto e de Iêda Maria de Araújo Calife. A pretendente: 
VALÉRIA REGINA DE MENDONÇA LIMA, solteira, profi ssão administradora, nascida 
em Natal - RN, 01/02/1990, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha 
de João Maria Lima e de Francineide de Mendonça Lima.

O pretendente: GUILHERME GASPARI COELHO, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em São Paulo - SP, 29/04/1985, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São 
Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Coelho e de Roseli Gaspari Coelho. A pretendente: MARINA 
ARAUJO NOGUEIRA, solteira, profi ssão nutricionista, nascida em Belo Horizonte - MG, 
26/02/1985, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de 
Cezar Nogueira de Medeiros e de Maria Bárbara Araujo Nogueira.

O pretendente: RAFAEL MONTEIRO DE RESENDE, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, 02/02/1983, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo 
- SP, fi lho de Homero Pinto de Resende e de Marluce Basilio Monteiro de Resende. A 
pretendente: MICHELLE COLETE, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo 
- SP, 02/04/1982, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Nelson 
Domingos Colete e de Sonia Maria Pereira Colete.

O pretendente: MITSURU NAKAYAMA, solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
Suginami-Ku, Tóquio, 03/12/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Kakusaburo Nakayama e de Yasuko Nakayama. A pretendente: PRISCILA 
DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Osório - RS, 17/02/1981, 
residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lha de Milton Gaforelli de 
Oliveira e de Véra Luci de Oliveira.

O pretendente: LUIZ FERNANDO POLETTI CELEDON, solteiro, profi ssão produtor 
de eventos, nascido em São Paulo - SP, 29/04/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Juan Enrique Celedon Acuña e de Vera Lucia 
Poletti Celedon. A pretendente: LETÍCIA ZAKIA MARTINS, solteira, profi ssão jornalista, 
nascida em Campinas - SP, 20/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Augusto Milani Martins e de Gezil Antonia Zakia Martins.

O pretendente: ABILON LOPES NEVES, solteiro, profi ssão publicitário, nascido em 
São Paulo - SP, 02/09/1982, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
fi lho de Leo de Almeida Neves e de Rosely Solange Lopes. A pretendente: RAYSSA 
LINS RODRIGUES ROCHA, solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, 
20/03/1991, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de João Luiz 
Rodrigues Rocha e de Stela Aurea Lins dos Santos.

O pretendente: JOSÉ CARLOS GONSALVES CORREIA JÚNIOR, divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Araçatuba - SP, 21/04/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Gonsalves Correia e de Jussara Helene 
Martins de Souza Correia. A pretendente: KAREN ELISABETH GÓES, divorciada, 
profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, 24/07/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alfredo Nogueira Góes Junior e de Maria 
Lucia Müller Góes.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

O pretendente: GERSON JORGE BARÃO, estado civil solteiro, profi ssão funileiro, 
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 15/04/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Agib Jorge Barão e de Maria Iorio Barão. A preten-
dente: ELIZA PEREIRA DIAS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Santana - SP, no dia 22/03/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Geraldo Pereira Dias e de Norma Izaias de Moraes Pereira Dias.

O pretendente: RENATO MENDES GRILLO, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 19/10/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Carlos Grillo e de Sueli da Silva Mendes 
Grillo. A pretendente: BIANCA JUNQUEIRA MARTINO, estado civil solteira, profi ssão 
empresária, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 21/09/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio Martino e de Eliana 
Junqueira Martino.

O pretendente: ELITON SHIGUERI NISHIMORI, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Roque - SP, no dia 25/05/1984, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Horácio Takeshi Nishimori e de Olinda Yochiko Nishimori. 
A pretendente: MATILDES DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Valença - BA (Registrada no Distrito de Querem/Valença - BA), no dia 
27/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Avelino 
Maurício dos Santos e de Maria Joana de Jesus.

O pretendente: RAFAEL DE LIMA CORDEIRO, estado civil divorciado, profi ssão re-
presentante comercial, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 22/09/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Cordeiro e 
de Clemilda de Lima Cordeiro. A pretendente: TATIANA LUIZ DA COSTA, estado civil 
divorciada, profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
no dia 01/03/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Arlene Luiz da Costa.

O pretendente: EVERALDO FERREIRA DA COSTA BRITO, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de caixa, nascido nesta Capital, Bom Retiro - SP, no dia 03/02/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hilario Rocha de Brito 
e de Maria de Fatima Ferreira da Costa Brito. A pretendente: NATANE ROSA DE OLI-
VEIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Francisco - MG, no 
dia 13/08/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnufo 
Ropdrigues de Oliveira e de Alcisa Rosa de Oliveira.

O pretendente: GILBERT SAMAMA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 01/04/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Samama e de Encarnacion Rodriguez Sama-
ma. A pretendente: SELMA SABRINA SAVOIA, estado civil solteira, profi ssão jornalista, 
nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 10/08/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alberto Tufi c Savoia e de Mariangela Ientile Savoia.

O pretendente: FABIO AUGUSTO MOLINARO JAIME, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente administrativo, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 28/06/1982, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Augusto Jaime e 
de Silvana Molinaro Jaime. A pretendente: FERNANDA BRAJÃO COSTA, estado civil 
solteira, profi ssão contadora, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 28/02/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Costa Junior 
e de Nilza Aparecida Brajão Costa.

O pretendente: ALEX SANDRO ANDRÉ OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
assistente de vendas, nascido em Arujá - SP, no dia 08/05/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio André Sobrinho e de Ailda Souza Oliveira. 
A pretendente: MARLI MITIE MORI UTIDA, estado civil solteira, profi ssão empresária, 
nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 25/05/1971, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fuzio Utida e de Mikie Mori Utida.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: JAIR JULIOS MALDONADO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de produção, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no 
dia 05/02/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Julio Maldonado 
Meneces e de Milian Vargas de Maldonado. A pretendente: CRISTINA DE FÁTIMA 
DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão secretária, 
nascida em Unai - MG, no dia 14/03/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Antonia Jovina dos Santos.

O pretendente: MAURÍCIO BARUTTI DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão servidor público, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, 
no dia 14/03/1975, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Octavio Rodri-
gues de Oliveira e de Miriam Barutti de Oliveira. A pretendente: FERNANDA BEATRIZ 
MONTEIRO PAES GOUVÊA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em Assis - SP, no dia 28/02/1981, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Fabio Monteiro Gouvêa e de Ani Monteiro Paes Gouvêa.

O pretendente: FERNANDO LUIS CAZAROTTO BERLEZZI, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, nascido em Constantina - RS, no dia 
31/10/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ivo Antonio Berlezzi e de 
Neiva Cazarotto. A pretendente: CAMILA MOREIRA SILVA FERREIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão biomédica, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no 
dia 08/06/1987, residente e domiciliada em Belo Horizonte - MG, fi lha de Nilton Antonio 
Ferreira e de Cleusa de Oliveira Silva Ferreira. Obs.: Edital proveniente do Registro Civil 
do 1º subdistrito de Belo Horizonte, MG.

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001168-
91.2013.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o)s herdeiros Jeferson Pereira Wruch, CPF 147.814.988-41, César Augusto Wruch, CPF 
116.079.678-55 e Ana Cristina Wruch, CPF 171.468.498-99 do ESPÓLIO DE FLORENCE WRUCH, 
Brasileiro, Solteiro, Funcionário Público Civil, RG 1.753.059, CPF 081.876.498-87, Rua Gastao do 
Rego Monteiro, 18, Jardim Bonfiglioli, CEP 05594-030, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança  por parte de Espólio de Belmiro 
Augusto Oliva, na pessoa de sua inventariante Virgínia Domingues de Oliva, ajuizou-lhes uma 
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, objetivando o recebimento de R$ 38.690,64 
(fev/2013), oriundos da locação e demais encargos dos imóveis comerciais situados na Rua João 
Maffei, 192(altos) e 212 (baixos), nesta capital, a ser devidamente corrigido e atualizado. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de setembro de 2017. 

Marcelo Vianna (*)

Uma pessoa que pode ser 
querida em seu meio, 
mas que possui uma 

ou outra característica que o 
impedem de avançar. É como 
um primeiro encontro, tudo 
acontece perfeitamente e 
dentro do planejado, mas nos 
dias que seguem, a convivência 
acaba revelando detalhes que 
não te deixam muito satisfeito. 

Uma mania, o jeito de falar, 
o comportamento em certas si-
tuações. Enfi m, peculiaridades 
que de início não transparecem, 
mas que são, na verdade, o que 
chamamos de over e podem 
atrapalhar o relacionamento. 
Reconheça alguns dos sinais, 
entenda melhor porque tais 
descompetências são preju-
diciais e atue para corrigi-las.
 • O prolixo - Existem pes-

soas que são ótimas no 
que fazem, mas que não 
conseguem ser objetivas. 
Geralmente conversam 
por muito tempo, mas não 
concluem o que iniciaram. 
Pessoas desse tipo vão 
ter grandes difi culdades 
para marcar uma reunião 
com alguém, ou até para 
retomar algum encontro. 
Imagine que alguém, de-
pois do primeiro contato, 
já não atende mais as suas 
ligações; ou quando atende, 
diz que não tem tempo 
para conversar e desliga 
correndo. 

Você já passou por isso? Pode 
ser um sinal de que a sua ob-
jetividade anda em baixa. Para 
melhorar pense bem antes de 
falar. Pergunte-se antes de 
tudo, onde você ou seu ouvinte 
precisam chegar? E converse 
com calma, falando apenas 

Descompetências: vire o jogo e 
transforme-as em algo positivo
Você já ouviu falar no termo ‘descompetência’? Deixando de lado o neologismo, pense em algum profi ssional 
que você conhece: aquele que sim, é competente, além dos bons contatos e relevantes feitos corporativos

atuação; conhecer-se melhor, 
tornará mais fácil a caminhada.
 • Síndrome de Horácio - Você 

já se deu conta de que 
nunca é o culpado pelos 
problemas dos projetos em 
que atua? Se a resposta for 
sim, essa é a hora de rever 
a rotina de trabalho. Assim 
como o personagem ‘Horá-
cio’ da Turma da Mônica, 
você pode ser conhecido 
como ‘braço curto’. Delegar 
atividades é importante, 
mas quando isso se torna 
um hábito, o problema 
acontece. Procure dividir 
suas tarefas entre o que 
realmente precisa ser ter-
ceirizado, e o que você pode 
e deve fazer. Mantenha o 
bom senso, se você ocupa 
certo cargo, é porque é 
capaz.

 • Forrest Gump - O famoso 
contador de histórias pode 
surgir no escritório. Esse 
tipo de pessoa parece saber 
desenvolver uma conversa, 
mas vive escutando a se-
guinte pergunta: você está 
me enrolando? Muitas ve-
zes queremos contar uma 
história para contextualizar 
a pessoa que nos pergun-
tou, mas isso pode soar mal. 
Para resolver, basta pensar 
no foco da pergunta, onde 
você precisa chegar, e en-
tão, transmita a informação 
exata.

Objetividade, transparên-
cia e uma dose de calma são 
essenciais para transformar 
qualquer descompetência em 
uma competência. Pense nisso. 

(*) - É sócio-diretor da Conquest One, 
empresa especializada em contratação 

de profi ssionais especializados em 
TI, e CHRO responsável pela área de 

Pessoas e Compliance.
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aquilo que é relevante para o 
bate-papo e para a situação a 
ser resolvida.
 • Sr. ou Sra. Hiperlink - Pes-

soas inteligentes e com 
um repertório grande de 
informações, mas que, ao 
contrário do prolixo, até 
sintetiza, mas não fi ltra. 
Quando vai almoçar com 
alguém, você costuma fi car 
com prato cheio, enquanto 
todos os outros da mesa 
já finalizaram? Perceba, 
isso não é mandatório, 
mas acontece, talvez você 
começou a falar como se 
fosse uma tempestade de 
ideias, e não notou o seu 
ritmo frenético. Isso não é 
possível em uma reunião 
de negócios, por exemplo. 

Preste atenção ao ambiente 
e às pessoas que estão ao seu 
redor, talvez seja hora de ouvir 
um pouco mais. A comunicação 
é uma troca, alguém fala, a outra 
escuta. Dessa maneira, será um 
prazer conversar com você.
 • Motivado despreparado 

- A motivação é uma qua-
lidade importantíssima 

no mercado de trabalho, 
mas quando acontece em 
um ritmo frenético e não 
preparado pode causar 
problemas. Imagine que 
você quer participar de 
todos os projetos que a 
empresa tem proposto, sua 
vontade e proatividade são 
grandes. Mas será que isso 
basta? Até demais. Quando 
nos propomos a realizar 
alguma atividade, ou mes-
mo quando queremos, mas 
não devemos, abraçar o 
mundo, é preciso avaliar 
onde estamos pisando. Se 
a nossa capacidade está 
adequada à certa ação, se 
nossos conhecimentos e 
experiência são sufi cientes. 

Tudo isso deve ser pesado. 
Pense na classe política, muitos 
candidatos, na ânsia por vence-
rem, prometem e prometem, 
e mesmo com vontade para 
realizar, quando ganham o 
cargo, não têm a preparação ne-
cessária para fazer acontecer, 
ou seja, há motivação, mas não 
há preparo. Questione-se, peça 
feedbacks com relação à sua 
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