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“A maior recompensa 
pelo nosso trabalho 
não é o que nos 
pagam por ele, mas 
aquilo em que ele 
nos transforma”.
John Ruskin (1819/1900)
Escritor britânico

BOLSAS
O Ibovespa: +0,41% Pontos: 
72.264,45 Máxima de +0,7% 
: 72.472 pontos Mínima de 
-0,67% : 71.488 pontos Vo-
lume: 7,89 bilhões Variação 
em 2017: 19,99% Variação no 
mês: 0,41% Dow Jones: -0,31% 
(18h34) Pontos: 24.196,09 
Nasdaq: -0,67% (18h34) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2537 Venda: R$ 3,2542 
Variação: -0,49% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,34 Venda: R$ 3,44 
Variação: -0,48% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2630 Venda: R$ 
3,2636 Variação: +0,06% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2670 
Venda: R$ 3,4070 Variação: 
-0,38% - Dólar Futuro (janeiro) 

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$ 1.282,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,44% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 134,500 
Variação: +1,89%.

Cotação: R$ 3,2675 Variação: 
-0,44% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,1894 Venda: US$ 1,1894 
Variação: +0,05% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8680 Venda: R$ 
3,8700 Variação: -0,62% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8030 Ven-
da: R$ 4,0200 Variação: -0,5%.

tos: 6.827,61 Ibovespa Futuro: 
+0,6% Pontos: 72.335 Máxima 
(pontos): 72.620 Mínima (pon-
tos): 71.275. Global 40 Cotação: 
921,815 centavos de dólar Va-
riação: -1,47%.

O consumo de máqui-
nas e equipamentos 
puxou a alta de 1,6% 

na Formação Bruta de Capi-
tal Fixo (FBCF, medida dos 
investimentos no PIB) na 
passagem do segundo para o 
terceiro trimestre, segundo 
cálculos do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada 
(Ipea). Mas a construção 
também contribuiu positi-
vamente no período. 

O componente máquinas 
e equipamentos cresceu 
5,0% no terceiro trimestre 
ante o segundo trimestre do 
ano, enquanto a construção 
civil avançou 0,9%. O com-
ponente “outros” - que in-

Máquinas e equipamentos 
puxam recuperação de 
investimentos, diz Ipea

clui desde touro reprodutor 
a árvores de café, passando 
por recursos dispensados 
com pesquisa e desenvolvi-
mento - apresentou queda 
de 2,2%.

“A construção está ainda 
com uma ociosidade muito 
forte, tantos nos ramos de 
residência, comercial e indus-
trial. Quando você retoma a 
produção, não é necessário 
investir em construção. Você 
precisa é fazer alguma moder-
nização e manutenção de má-
quinas e equipamentos para 
aumentar a produtividade. O 
empresário opta por comprar 
uma máquina nova para ficar 
mais competitivo”, explicou 

José Ronaldo de Castro Souza 
Júnior, diretor de Estudos e 
Políticas Macroeconômicas 
do Ipea.

No terceiro trimestre, a 
produção nacional de má-
quinas e equipamentos já 
descontadas as exportações 
cresceu 3,3% no terceiro 
trimestre ante o segundo 
trimestre do ano. Já a im-
portação de máquinas e 
equipamentos avançou 23,8% 
no período. “Quando o dado 
está muito ruim, muito baixo, 
qualquer importação já faz 
com que a variação dê um sal-
to”, relativizou Souza Júnior.

O crescimento dos investi-
mentos no terceiro trimestre 

A taxa de empresas que planejam aumentar as contratações de empregados

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

ocorreu após quinze trimes-
tres seguidos de recuos. O 
avanço de 1,6% em relação 
ao segundo trimestre de 2017 
representou a primeira varia-

ção positiva desde o terceiro 
trimestre de 2013. Segundo o 
Ipea, há uma recuperação em 
curso, mas ainda calcada em 
máquinas e equipamentos. 

“Na construção com certeza 
ainda não há recuperação, 
a retomada é de máquinas 
e equipamentos”, afirmou o 
diretor do Ipea (AE).

shutterstock

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, diz que o 
resultado do Produto Interno 
Bruto (PIB), divulgado na 
sexta-feira (1º), apesar de bai-
xo, “mostra que o Brasil segue 
uma trajetória de crescimento”. 
Pelo Twitter, o ministro afi rma 
ainda que o avanço no investi-
mento “mostra otimismo em 
relação ao futuro”. O ministro 
do Planejamento, Dyogo Olivei-
ra, que também comentou os 
resultados na rede social, diz 
que a recuperação da economia 
está consolidada.

Os dados das contas trimes-
trais referentes ao terceiro 
trimestre do ano foram divulga-
dos  pelo IBGE. O PIB fechou o 
terceiro trimestre de 2017 com 
alta de 0,1% na comparação 
com o segundo trimestre, na 
série ajustada sazonalmente. 
Foi a terceira alta consecutiva. 
Na comparação com o terceiro 
trimestre do ano passado, o 
crescimento do PIB foi de 1,4%.

De acordo com Meirelles, o 
crescimento do PIB entre julho 
e setembro, de 0,1% “pode 
parecer baixo, mas é forte se 
analisado por setores. Sem a 
agricultura, que caiu por razões 
sazonais, o crescimento foi de 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ministro do 

Planejamento, Dyogo Oliveira, comentaram na rede social

que a recuperação da economia está consolidada.

O ex-craque brasileiro Pelé, 77 anos, apareceu de 
cadeira de rodas no sorteio dos grupos da Copa do 
Mundo de 2018, realizado em Moscou, na sexta-feira 
(1º). O melhor jogador de todos os tempos sofre de 
problemas no quadril desde 2012, quando colocou 
uma prótese por causa de uma fi brose. Três anos 
depois, o “Rei” enfrentou outra cirurgia, desta vez 
para corrigir um deslocamento na prótese.

Em Moscou, Pelé se reuniu com grandes nomes 
do futebol mundial, inclusive o eterno rival Diego 
Armando Maradona, de quem ganhou um beijo 
na testa, e o carinho do presidente russo, Putin. 
Ronaldo, Lothar Matthaüs, Fabio Cannavaro, 
Miroslav Klose, Cafu, Gordon Banks e Kanu 
também posaram para fotos com o tricampeão 
do mundo (ANSA).

Foto: Reprodução/Twitter

Ao participar na sexta-feira 
(1º) de debate sobre segurança 
pública, na Câmara de Comér-
cio Americana, o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, in-
formou que, em fevereiro, 
pretende colocar em pauta o 
texto que propõe mudanças na 
legislação dos crimes de tráfi co 
de drogas e de armas. Lembrou 
que o tema já foi discutido com 
19 secretários estaduais de 
Segurança Pública e é tratado 
por uma comissão de juristas 
coordenada pelo ministro 
Alexandre de Moraes, do STF.

“É claro que a política de 
segurança não será resolvida 
apenas pela mudança das 
leis ou da Constituição. Essa 
modernização das leis, essa 
mudança que devemos discutir 
na Constituição - para que fi que 
clara a responsabilidade da 
União na política de segurança 
pública - ajuda muito e todos 
nós na Câmara temos essa 
responsabilidade”, disse.

Segundo Maia, o principal pro-
blema da segurança pública no 
país é a falta de fi nanciamento. 
“Qual é o principal problema de 
segurança? Entre outros, é como 

Maia disse que principal 

problema da segurança 

pública no país é a falta de 

fi nanciamento.
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Reajuste no gás
A Petrobras reajustou em 5,3%, 

na média, preços de comercializa-
ção às distribuidoras do gás lique-
feito de petróleo (GLP) destinado 
aos usos industrial e comercial. O 
reajuste, no entanto, não se aplica 
aos preços de GLP destinado ao uso 
residencial, comercializado pelas 
distribuidoras em botijões de até 
13 quilos conhecido por P13 ou 
por gás de cozinha.

Política liberal com 
um estado enxuto e 
privatizações

Rio - Palestrante em almoço 
da Associação Comercial do 
Rio de Janeiro, o prefeito de 
São Paulo, João Doria, iniciou 
sua participação no evento afi r-
mando que não estava ali para 
fazer campanha política, inclu-
sive para o cargo de presidente 
da República, e que limitaria 
sua fala ao tema proposto: o 
Brasil no século XXI. Passada 
meia hora, no entanto, declarou 
apoio ao governador paulista e 
seu padrinho político, Geraldo 
Alckmin. 

“Se for cristalizada a candida-
tura (à presidência da Repúbli-
ca) de Alckmin, ele terá o meu 
apoio”, afi rmou. Em seguida, 
Doria acrescentou: “eu quero 
o bem do Brasil”. Ele defendeu 
ainda uma política liberal para 
o País, com um estado enxuto 
e privatizações. 

Por enquanto, o nome de 
Alckmin é proposto ofi cialmen-
te apenas para a presidência 
nacional do partido, que se 
reunirá em convenção no dia 
9 deste mês. No encontro, 
além de alçar o governador ao 
comando do partido, os tuca-
nos vão discutir mudanças no 
estatuto do partido (AE). 

Em mês marcado por baixas 
vendas ao mercado externo, o 
superávit da balança comercial 
caiu em novembro. No mês pas-
sado, o país exportou US$ 3,54 
bilhões a mais do que impor-
tou, informou o Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC). O saldo 
positivo é inferior ao superávit 
de US$ 4,75 bilhões registrado 
em novembro do ano passado.

Apesar do recuo, a balança 
comercial atingiu uma marca 
inédita. 

Nos 11 primeiros meses do 
ano, as exportações supera-
ram as importações em US$ 
62 bilhões. Esse é o melhor 
resultado para o período desde 
o início da série histórica, em 
1989. De janeiro a novembro do 
ano passado, a balança comer-
cial tinha registrado superávit 
de US$ 43,26 bilhões. O saldo 
positivo até novembro supera 
todo o superávit comercial 
registrado em 2016: US$ 47,7 

Esse é o melhor resultado para o período desde o início

da série histórica, em 1989.
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Superávit da balança comercial atinge 
marca inédita de US$ 62 bilhões ao ano

bilhões, até então o melhor 
resultado da série histórica. 

De acordo com o MDIC, a 
expectativa é que a balança 
comercial encerre 2017 com 
superávit entre US$ 65 bilhões 
e US$ 70 bilhões. Em novem-
bro, o Brasil exportou US$ 
16,68 bilhões, alta de 2,9% 
sobre o mesmo mês do ano 
passado pelo critério da média 

diária. O aumento decorreu 
principalmente da valorização 
das commodities no mercado 
externo. A recuperação da 
economia, no entanto, fez as 
importações subir em ritmo 
maior. No mês passado, o país 
comprou US$ 13,14 bilhões do 
exterior, alta de 14,7% na mes-
ma comparação também pelo 
critério da média diária (ABr).

Pelé, carinho e reconhecimento

Para Meirelles, PIB mostra que Brasil 
segue trajetória de crescimento

1,1%”. O ministro destaca ainda 
que o avanço acumulado no 
ano até setembro é de 0,6%, 
“número que já supera a pre-
visão inicial dos economistas 
para 2017”.

Além disso, ressalta que a 
produção das fábricas insta-
ladas no país cresceu 0,8% 
entre julho e setembro. As 
empresas de transformação, 
por exemplo, registraram no 
período um crescimento de 
1,4%. “O investimento cres-
ceu 1,6% no 3º trimestre. Foi 
o primeiro resultado positivo 
após 15 trimestres seguidos 

de queda. O avanço mostra 
otimismo em relação ao futuro”, 
diz Meirelles.

Também pelo Twitter, o mi-
nistro do Planejamento, Dyogo 
Oliveira, diz que os dados do PIB  
mostram que a “recuperação 
da economia está consolidada” 
com expansão do consumo das 
famílias (4,8%) e do investi-
mento (6,7%). “Pela primeira 
vez após quatro anos que os 
dois principais componentes 
da demanda, consumo das fa-
mílias e investimento, registram 
crescimento positivo no mesmo 
trimestre”, detalhou (ABr).

Em debate, projeto contra 
tráfi co de drogas e armas

fi nanciar a segurança pública. 
Se você não organizar o lado da 
despesa, não tem como conseguir 
dinheiro para a segurança públi-
ca, ou conseguir mais dinheiro 
para a educação infantil”.

O deputado disse ainda ser 
“realista” e afi rmou que a pro-
posta de reforma da Previdência 
ainda está “muito distante” dos 
308 votos necessários para a sua 
aprovação e que vai continuar 
defendendo a votação, mesmo 
se for necessário realizá-la em 
ano eleitoral (ABr).



Mario Enzio (*)

E a vida 
continua

Tudo que se faz tem um 

propósito, pelo menos 

entendemos que seja 

assim. Ou realizamos 

as coisas sem a menor 

ideia do que estamos 

fazendo? 

Há que se considerar 
que existem pessoas 
que vivem fora da 

realidade. Não me refi ro aos 
que sofrem de algum distúrbio 
mental, que podem ter surtos 
esporádicos. Comento daque-
las pessoas que em meio às 
crises não se abalam, nem se 
deixam perturbar. Aliás, nem 
sabem o que isso signifi ca. 
Reagem como se o que está 
ocorrendo não fi zesse parte 
do seu cotidiano. 

Têm em seus discursos fra-
ses categóricas e repetitivas 
sobre os problemas atuais: 
diriam sempre que nem sabem 
o que está ocorrendo. “Não, 
não tenho problemas. Não, 
não me afeta diretamente. 
Para quê preciso disso? Não 
assisto mais televisão, do que 
se trata?”. Por conta disso, 
não se entristecem ou nem 
se aborrecem com os comen-
tários e opiniões dos outros. 

Para essas pessoas, isso que 
está ocorrendo, relatam que 
sempre existiu e vai continuar 
existindo. Então, porque eu 
devo me chatear? Não são 
absolutamente passíveis, to-
lerantes, condescendentes e 
não se abalam com o estado 
da política, da economia, das 
possíveis condições adversas. 

Se estiverem desemprega-
das, irão continuar procuran-
do outro emprego. 

Se lhes faltar algo a culpa 
não será atribuída aos fatores 
externos ou internos, às ma-
cro ou micro políticas econô-
micas. Dirão: - o que isso tem 
a ver comigo? Crise? Não, não 
existe. Se tiver, é temporária. 
Por outro lado há pessoas que 
se abalam profundamente 

com qualquer oscilação que 
exista no mercado. Reagem 
com as notícias que são veicu-
ladas na velocidade da inter-
net. Até parece que estiveram 
trabalhando em alguma Bolsa 
de Valores. 

Às mínimas opiniões fazem 
com seus humores variem e 
suas emoções sejam alteradas. 
Se pudéssemos acompanhar 
a sua trajetória durante o dia 
estariam sempre com algum 
dado novo para contar. Po-
demos afi rmar, sempre com 
dúvidas, que são ultra, mega, 
suscetíveis aos comentários 
e às oscilações. Vulneráveis, 
melindrosas, incapazes de ir à 
frente quando se vêm diante 
de um problema que possa 
estar existindo. 

Não existem só as suas 
quatro paredes, todo o mundo 
pode estar conspirando. O 
que pode estar ocorrendo no 
Irã, no norte da Síria ou no 
Uzbequistão, será que pode 
vir a infl uir em suas decisões? 
Claro que nenhuma dessas 
situações pode ser conside-
rada ideal. Não se pode fazer 
uma tempestade num copo 
de água, nem ser totalmente 
desligado. 

Sem ser acadêmico, numa 
defi nição de tipos de perso-
nalidades, em relação a como 
encarar a realidade, podemos 
afi rmar: há pessoas desligadas 
da realidade por opção, os des-
conectados convictos; outras 
que se distanciam por distúr-
bios mentais, falta de acesso 
aos dados e conveniência; e 
as que estão sempre ligadas, 
que se tocam com qualquer 
informação, que vivem em 
constante tensão, nos limites 
e excessos das preocupações. 

Penso que quando não se 
tem alternativa o melhor que 
se pode fazer é continuar a 
tocar suas atividades, sem 
exageros. É o melhor.

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

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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A ONU anunciou que pre-
cisará de uma verba recorde 
de US$ 22,5 bilhões para 
emergências humanitárias 
em 2018. O dinheiro será 
destinado ao fornecimento de 
alimentos, alojamentos, assis-
tência sanitária, educação e 
proteção a 91 milhões de pes-
soas em todo o mundo. Elas 
são consideradas a parcela da 
população mais vulnerável e 
em situação de emergência no 
planeta, que conta, no total, 
com 136 milhões de pessoas 
vítimas de confl itos armados, 
desastres naturais ou epide-
mais em 26 países. 

A previsão orçamentária 
da ONU foi anunciada em 
um evento em Genebra, em 
campanha para recolhimento 
de fundos e doações. Os paí-
ses que enfrentam situações 
mais emergenciais são a Síria, 
devido à guerra civil e aos con-
fl itos armados, e o Iêmen, que 
continua sendo a nação vítima 
da maior crise humanitária 
da atualidade. “Mais pessoas 
que nunca terão necessidade 

Cerca de 136 milhões de pessoas são vítimas de confl itos 

armados, desastres naturais ou epidemais em 26 países.

Os dados constam da Tá-
bua de Mortalidade de 
2016 e foram divulgados 

pelo IBGE. O pesquisador do 
IBGE, Fernando Albuquerque, 
disse que a partir de 1940, com 
a incorporação dos avanços da 
medicina às políticas de saúde 
pública, o país experimentou 
uma primeira fase de sua transi-
ção demográfi ca, caracterizada 
pelo início da queda das taxas 
de mortalidade. 

Um pouco mais a frente, 
segundo ele, fatores como cam-
panhas de vacinação em massa, 
atenção ao pré-natal, incentivo 
ao aleitamento materno, contra-
tação de agentes comunitários 
de saúde e programas de nutri-
ção infantil contribuíram para o 
aumento da expectativa de vida 
do brasileiro ao longo dos anos. 
De 1940 até 2016, o aumento foi 
de exatamente 30,3 anos. Ape-
sar desse crescimento contínuo 
na expectativa de vida, o Brasil 

De 1940 até 2016, o aumento da expectativa de vida foi de 

exatamente 30,3 anos.

O imperador do Japão, Akihi-
to, abdicará do cargo em 30 de 
abril de 2019, informou o gover-
no local. Será a primeira vez em 
200 anos que um membro da 
família imperial renunciará no 
Japão. A decisão foi tomada após 
uma reunião com o Conselho 
da Casa Imperial, da qual par-
ticiparam membros da família 
real, o primeiro-ministro Shinzo 
Abe, juízes da Corte Suprema e 
representantes políticos.

No ano passado, Akihito, de 
83 anos, já tinha expressado 
sua intenção de deixar o cargo 
devido à idade avançada e suas 
condições de saúde. A declara-
ção gerou debate no país, já que 
nenhuma lei atual prevê a abdi-
cação, pois considera vitalício o 
cargo de imperador. Com isso, 
o Parlamento precisou apro-
var, em junho, uma legislação 
que permite o afastamento do 
monarca.

Akihito é o único monarca 
do mundo com o título de im-
perador, previsto pela Consti-

Akihito já tinha expressado sua intenção de deixar o cargo 

devido à idade avançada e suas condições de saúde.

Pizza mais cara 
da Itália tem pó 
de ouro

A cidade de Catânia, na Sicí-
lia, ultrapassou Milão e garantiu 
o posto da região com a pizza 
mais cara da Itália. O prato 
tem custo de 44 euros e, entre 
seus vários ingredientes, possui 
pó de ouro comestível de 23 
quilates.

De acordo com o jornal italia-
no “Corriere della Sera, a pizza 
mais cara do país europeu pode 
ser degustada no restaurante 
“Cortei dei Medici”. Batizada 
de “Antonius Musa”, a iguaria 
é recheada de caviar, ovos de 
codorna, ovos de salmão, cebo-
linha e creme azedo.

Com o preço da pizza de Ca-
tânia a 44 euros, Milão perde 
o posto da cidade que contém 
o alimento “extra-luxo” mais 
caro. Lá, o prato custa 35 euros. 
No entanto, a ideia da “pizza de 
ouro” não foi bem aceita nas 
redes sociais. Diversos usuários 
afi rmaram que “é uma afronta 
à pobreza e à tradição popular 
da pizza. 

Por sua vez, os proprietários 
responderam que “o mundo é 
renovado e há aqueles que pre-
ferem pizzas de maneira mais 
sofi sticada” (ANSA).
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Expectativa de vida do brasileiro 
é de 75,8 anos, diz IBGE

Em 76 anos, de 1940 a 2016, a expectativa de vida dos brasileiros ao nascer aumentou em mais de 30 
anos e hoje é de 75,8 anos – um acréscimo de três meses e onze dias em relação a 2015

Alburquerque. Inicialmente os 
grandes benefi ciados foram as 
crianças. “No Brasil, em 1940, 
de cada mil crianças nascidas 
vivas, 156 não atingiam o pri-
meiro ano de vida. E hoje em dia 
estamos com uma mortalidade 
infantil de 13 por mil. Depois, a 
queda das taxas de mortalidade 
foi expandida para a toda a 
população”, ressaltou.

A Tábua de Mortalidade 2016 
constatou que, entre os estados 
brasileiros, Santa Catarina é o 
que apresenta a maior espe-
rança de vida, com 79,1 anos; 
seguido do Espírito Santo (78,2 
anos); Distrito Federal (78,1 
anos); São Paulo, 78,1 anos; Rio 
Grande do Sul,  77,8 anos; Minas 
Gerais (77,2 anos); Paraná (77,1 
anos); e Rio de Janeiro (76,2 
anos. No outro extremo, com 
as menores taxas de expecta-
tivas de vida, estão os estados 
do Maranhão, com 70,6 anos e 
do Piauí, com 71,1 anos (ABr).

ainda está abaixo de países como 
Japão, Itália, Singapura e Suíça, 
que em 2015 tinham o indicador 
na faixa dos 83 anos. “No pós-
-guerra, começou a haver um 
intercâmbio muito grande entre 
os países.

Os avanços em termos de 

programas de saúde pública 
e programas de saneamento 
que os países desenvolvidos 
já tinham alcançado foram 
transferidos para os menos 
desenvolvidos. Nesse instante 
é que começa a diminuir a mor-
talidade no Brasil”, ressaltou 

Emergências humanitárias 
afetarão 91 milhões em 2018

da nossa assistência”, disse o 
responsável das Nações Unidas 
para Questões Humanitárias, 
Mark Lowcock.

Além de Síria e Iêmen, a 
ONU assistirá a população do 
Burundi, Camarões, República 
Centro-Africana, República 
Democrática do Congo, Líbia 
e Somália ao longo do ano que 
vem. “As exigências também 
permanecem excepcionalmen-

te altas na Nigéria e no Sudão 
do Sul”, comentou Lowcock.

Nos outros países, como 
Afeganistão, Etiópia, Iraque, 
Mali e Ucrânica, as emergên-
cias deverão diminuir. Para 
as atividades humanitárias de 
2017, a ONU tinha pedido um 
valor um pouco menor, de US$ 
22,2 bilhões, e só conseguiu 
US$ 13 bilhões em doações 
até novembro (ANSA).

Imperador Akihito abdicará em 
abril de 2019

tuição japonesa de 1947. Com 
a abdicação, o fi lho primogênito 
Naruhito assumirá o trono, em 
cerimônia prevista para 1 de 
maio de 2019.

A família imperial japonesa 
é a mais antiga monarquia he-
reditária existente no mundo 

sem sofrer interrupções. Des-
de 660 a.C., com a ascensão 
do imperador Jimmu, foram 
empossados 125 monarcas. A 
abdicação de Akihito será a 
primeira desde 1817, quando 
o imperador Kokaku renunciou 
ao cargo (ANSA).

O Brasil terá como adversá-
rios, na primeira fase da Copa 
do Mundo 2018, na Rússia, pelo 
Grupo E, Suíça, Costa Rica e 
Sérvia. A defi nição dos oito 
grupos da primeira fase foi feita 
na sexta-feira (1º), em cerimô-
nia organizada pela Federação 
Internacional de Futebol (Fifa), 
em Moscou.

A partida de estreia da Sele-
ção Brasileira será no dia 17 de 
junho, contra a Suíça, na cidade 
de Rostov-on-Don. Depois, o 
Brasil jogará com a Costa Rica, 
em São Petersburgo, no dia 22. 
E a terceira partida será dispu-
tada em 27 de junho, contra a 
Sérvia.

Caso o Brasil se classifi que 
em primeiro lugar, enfrentará 
nas oitavas de fi nal o segundo 

Brasil começa a Copa 
enfrentando Suíça, 
Costa Rica e Sérvia

colocado do grupo F, formado 
por Alemanha, México, Suécia 
e Coréia do Sul. Caso se clas-
sifi que em segundo lugar pelo 
grupo E, o Brasil terá pela frente 
o primeiro colocado do grupo 
F (ABr).
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Alerta sobre fatores 
de risco do câncer 
de pele 

Profi ssionais da jardinagem, da 
construção civil, da agricultura, da 
pecuária e da pesca, preparadores 
físicos, salva-vidas, cuidado! Devi-
do à exposição diária e contínua à 
radiação ultravioleta (UV), esses 
grupos têm maior chance de de-
senvolver o câncer de pele não 
melanoma, o mais comum entre 
esses trabalhadores, representan-
do 90% dos cânceres de pele e 25% 
dos tumores registrados no Brasil. 
Esses dados constam em estudo 
elaborado pela Fundacentro.

“O Brasil precisa desenvolver 
uma mentalidade de prevenção”, 
enfatiza o ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira. “O Ministério 
do Trabalho, por meio da atuação 
de seus auditores-fi scais, está vigi-
lante e empenhado em contribuir 
da maneira mais efetiva possível 
para que essa mentalidade se ins-
tale e se perpetue em nosso país”, 
acrescenta.     

O assistente técnico do Depar-
tamento de Segurança e Saúde no 
Trabalho, auditor-fi scal Jeferson 
Seidler, explica que, para reduzir os 
riscos dessa doença, o empregador 
deve analisar detalhadamente os 
riscos das atividades desenvolvidas 
na empresa, priorizando medidas 
de controle abrangentes e coleti-
vas. O trabalhador também precisa 
se informar e participar ativamente 
da prevenção (AI/MTb).
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A - Chances de Renegociar
O Feirão Limpa Nome da Serasa, que começou no dia 6 de novembro 
e encerraria no último dia 30, foi prorrogado até o próximo dia 16. A 
grande procura dos consumidores para limpar o nome com recorde de 
negociação e a participação de novas empresas durante o feirão mo-
tivaram a alteração da dada. Diante disso, os consumidores terão um 
prazo maior para aproveitar as chances de renegociar com condições 
especiais e terminar o ano no azul. Até o último dia 28, mais de um mi-
lhão de consumidores negociaram ao menos uma dívida pelo site. Isso 
representa um crescimento de 78% comparado com o mesmo período 
do ano anterior. A maior parte das renegociações foi no setor de bancos 
e fi nanceiras. Confi rme no site: (www.feiraolimpanome.com.br).

B - Novos Designers   
A multinacional canadense de software de design gráfi co Corel anuncia 
a abertura de seu concurso anual para designers, ilustradores e amantes 
das artes gráfi cas que desejam divulgar seus trabalhos artísticos criados 
com o CorelDRAW® Graphics Suite. Valem designs, logos, cartazes, 
banners, adesivos, designs de moda, ilustrações, padronagem de bor-
dados – tudo que a imaginação possa conceber em termos de arte e 
beleza para setores das indústrias gráfi ca, de publicidade e propaganda, 
de produção, de belas-artes.  Os designs devem ser desenvolvidos com  
CorelDRAW,  Corel® PHOTO-PAINT® ou  Corel DESIGNER® e os ven-
cedores poderão fi gurar em uma infi nidade de materiais de marketing 
da Corel. Mais informações em:
(http://learn.corel.com/contest/cdgs-call-for-artwork).

C - Projeto do Ano
Na semana ocorreu a 10ª edição do Prêmio Projeto e PMO do Ano, 
realizado pela revista PDM (Project Design Management) e a equipe 
do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) foi a grande vencedora 
da categoria PMO do Ano. Além deste prêmio, também foi fi nalista da 
categoria Projeto Corporativo. Com este prêmio, o SPC Brasil se clas-
sifi ca para a etapa mundial – PMO of the Year Award, a ser realizado 
em Londres, Reino Unido, em 2018. O prêmio Projeto e PMO do Ano é 
uma premiação nacional que valoriza empresas e profi ssionais da área 
de gerenciamento de projetos. 

D - Aluguel de Veleiros
A Wind Charter está completando quatro anos de atuação no mercado 
de charter de veleiros. Com sede em Paraty, possui 18 veleiros que 
atendem todas as necessidades dos mais diferentes tipos de viajantes: 
do econômico ao luxuoso, do solitário à famílias e grupos de amigos, sem 
deixar de lado a excelência no serviço e conforto de bordo. As diárias 
dos barcos menores são acessíveis e acabam saindo mais baratas do 
que o valor de uma pousada. Nos barcos mais luxuosos, o destaque fi ca 
por conta dos serviços de bordo (opcionais) como hostess e skipper. A 
empresa também é parceira da Moorings e da Sunsail, principais ope-
radoras de charter do mundo, e pode organizar aquela viagem especial 
em lugares paradisíacos no Caribe, Ásia e Europa. Saibba mais: (www.
windcharter.com.br).

E - Debate sobre Urbanismo
Trazer para seu espaço temas que falam sobre a cidade é um dos 
objetivos da Unibes Cultural. O hub paulistano da cultura sempre 
promove eventos que estão na pautas de discussão da Capital. Um dos 
eventos recorrentes é o Debate REC-Brasil, promovido pela Rede de 
Economia Criativa Brasil, em parceria com o centro cultural, que terá 
nova edição no próximo dia 9 (sábado), das 14h às 17h. Com o tema 
Urbanismo – Árvores, Rios e Ruas de Sampa, o evento contará com a 
participação de dois importantes nomes do meio: Raul Cânovas e José 
Bueno. Os convidados falarão sobre mapeamento e curiosidades do meio 
ambiente de São Paulo. Mais informações: tel. (11) 3065-4333 (www.
unibescultural.org.br). 

F - Banco do Ano 
O Santander foi eleito o Banco Global do Ano e também o melhor no 
Brasil pela prestigiada revista The Banker, veículo do grupo Financial 
Times especializado na cobertura do setor fi nanceiro internacional. As 
vitórias foram atribuídas ao “fantástico crescimento dos lucros na Amé-
rica Latina, especialmente no Brasil, ao uso inovador da tecnologia para 
oferecer produtos mais adequados às necessidades dos clientes”, além 
da compra do Banco Popular, na Espanha. A The Banker, que realizou 
na quarta-feira (29), em Londres, sua cerimônia anual de premiação, 
também nomeou o Santander Banco do Ano na América Latina e em qua-
tro de seus nove principais mercados: Espanha, Brasil, Chile e Portugal.

G - Gestão Fiduciária
Já utilizado globalmente para administrar grandes fortunas, o modelo fi du-
ciário de gestão patrimonial ainda é novidade no Brasil. A Fiduc, consultoria 
fi nanceira responsável por trazer o modelo ao país, tem como principal objetivo 
transformar profi ssionais do mercado fi nanceiro em consultores capazes de 
realizar a gestão patrimonial dos seus clientes, e entregar um planejamento 
que leve em conta todos os aspectos individuais e familiares. A Fiduc baseia 
seu modelo de gestão fi nanceira e patrimonial no mesmo utilizado pela Saint 
James’ Place, empresa inglesa responsável por construir o planejamento 
fi nanceiro de cerca de 200 mil clientes e que registra hoje mais de £80 bilhões 
de investimentos sob sua gestão. Saiba mais em: (https://fi duc.com.br).

H - Debate Multiprofi ssional 
O Núcleo de Estudos da Violência Contra Crianças e Adolescentes da 
Sociedade de Pediatria realiza, no próximo dia 6, das 8h30 às 18h00, a 
décima primeira edição do Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes 
e Combate à Violência. A programação trata de assuntos relevantes e 
recorrentes na atualidade, como crianças desaparecidas e crimes virtu-
ais, cyberbullying, entre outros. Haverá conferência de autoagressão e 
suicídio, questão de grande destaque na mídia nos últimos anos devido 
ao aumento constante das taxas entre crianças e jovens no Brasil. Em 
pauta ainda os diversos tipos de acidentes de trânsito, principal causa 
de morte acidental no Brasil entre crianças e adolescentes dos 0 aos 14 
anos. Para mais informações e inscrições, acesse (www.spsp.org.br).

I - Simpósio de Perícias 
Nos próximos dias 7 e 8, das 9h às 17h30, o Sindcont-SP realiza, em parceria 
com a Associação dos Peritos Judiciais e com o Sindicato dos Economistas, 
um ‘Simpósio de Perícias – Oportunidades e Técnicas de Mercado’. O 
encontro apresentará oito palestras, que serão ministradas por especia-
listas nos seus respectivos temas e visa proporcionar aperfeiçoamento, 
atualização e integração aos participantes. Temas como: Recuperação 
Judicial e a Importância da Perícia; A Importância da Perícia Contábil na 
Solução de Confl itos; Apuração de Haveres a partir do Novo Código de 
Processo Civil; e Contratos Bancários – as Modalidades Mais Discutidas 
no Judiciário, entre outros. Informações:  (www.sindcontsp.org.br). 

J - GOL na Pampulha 
Já estão sendo realizadas as vendas de bilhetes para a nova rota da compa-
nhia, partindo do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, com destino 
a Congonhas. Inicialmente, os clientes terão à disposição duas frequências 
por dia para os destinos, em vigor a partir de 22 de janeiro, em horários 
convenientes nos períodos da manhã e da tarde. As aeronaves utilizadas 
neste aeroporto serão os Boeing 737-700, com capacidade para até 138 
clientes. Os bilhetes estão disponíveis no site da companhia (www.voegol.
com.br), nas Lojas VoeGOL e nas agências de viagem.
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O Feirão Limpa Nome da Serasa, que começou no dia 6 de novembro 

D - Aluguel de Veleiros
A Wind Charter está completando quatro anos de atuação no mercado 

Contadores devem fi car 
atentos a pontos da 
Reforma Trabalhista

No dia 14 de novembro, 

o presidente Temer 

publicou no DOU 

a MP com diversas 

modifi cações na CLT

Primeiro, é importante 
sal ientar que essa 
MP tem o intuito de 

harmonizar algumas ver-
tentes da Reforma Traba-
lhista, oriunda da Lei nº 
13.647/2017, que está em 
vigor desde o dia 11 de no-
vembro. A MP não diminui 
nem retira nenhum direito 
dos trabalhadores. Muito 
pelo contrário: ela até cor-
rige alguns preceitos que 
deixavam o empregado em 
situação mais suscetível.

Todas as mudanças en-
traram em vigor de forma 
imediata, mas dependem da 
aprovação do Senado e da 
Câmara para se tornarem 
permanentes. Importante 
salientar que o prazo cons-
titucional para avaliação da 
Medida no Legislativo é de 60 
dias prorrogável por mais de 
60 dias, com descontinuação 
durante o período de recesso, 
que, conforme determina o 
artigo 57 da Constituição, 
começa no dia 23 de dezem-
bro e vai até 2 de fevereiro 
de 2018. 

Como o Contador é um dos 
profissionais mais importan-
tes dentro das empresas, já 
que entre suas responsabili-
dades estão o planejamento 
tributário, a apuração de tri-
butos, o controle financeiro 
e patrimonial e o registro, 
manutenção e desligamento 
de funcionários, é impor-
tante ficar atento às novas 
regras trabalhistas e estudar 
muito bem o assunto, já que 
quem estiver mais preparado 
para orientar seu cliente terá 
chance maior de se posicio-
nar no mercado.

Nós, do Sindicato dos 
Contabilistas de São Paulo, 
recomendamos aos conta-
dores que fiquem atentos a 
estas novidades e encarem-
-nas como oportunidades de 
aperfeiçoar suas relações de 
trabalho. Outra novidade se 
refere às atividades insa-
lubres durante a gravidez: 
toda empregada gestante 
deve ser afastada, enquanto 
durar a gravidez, de qualquer 

atividade ou local insalubre. 
Neste caso, ela deve ser 

remanejada para um local 
salutar e se excluí, automa-
ticamente, a remuneração de 
adicional de insalubridade. A 
MP dita que será consentido 
para a gestante permanecer 
em local insalubre quando a 
mesma, espontaneamente, 
apresentar à empresa ates-
tado médico assentindo sua 
permanência na atividade.

Agora, a jornada de tra-
balho de 12 horas seguidas 
por 36 horas ininterruptas 
de descanso só poderá ser 
conciliada através de con-
venção ou acordo coletivo. 
A única exceção vai para 
os profissionais da área da 
saúde, que podem firmar 
jornada através de acordo in-
dividual. A MP pontua ainda 
que está proibida a cláusula 
de exclusividade no contrato 
de prestação de serviços do 
trabalhador autônomo, que 
agora pode prestar serviços 
a diversas empresas.

Outra alteração diz respei-
to ao dano moral, com novo 
parâmetro para o pagamento 
de indenização, que pode 
chegar a 50 vezes o teto do 
INSS, que hoje está em R$ 
5.531,31. Com isso, o salário 
do empregado não será mais 
levado em conta para definir 
o valor total da indenização, 
uma vitória para os trabalha-
dores de forma geral, já que 
os empregados vítimas de 
dano moral serão tratados 
de forma imparcial, inde-
pendentemente de cargo ou 
função desempenhada.

Lembremos que é sempre 
bom estar um passo à frente e 
de prontidão para atender às 
questões que surgirão acerca 
deste tema, muito comple-
xo, por sinal. Como diria o 
escritor ucraniano Nikolai 
Gogol (1809-1852), “a única 
coisa que vale a pena é fixar 
o olhar com mais atenção no 
presente; o futuro chegará 
sozinho, inesperadamente”. 
Então, o presente é agora. 

Portanto atualização e 
aperfeiçoamento profissio-
nal não são mais opções, e 
sim condições necessárias à 
sobrevivência no exercício 
da atividade contábil.

(*) - É presidente do Sindicato 
dos Contabilistas de São Paulo – 

Sindcont-SP.

Antonio Eugenio Cecchinato (*)

Cabify assumirá frota 
de veículos do Estado

O Governo do Estado estima 
economizar até R$ 57 milhões ao 
ano com a substituição gradual de 
sua frota de veículos por serviços 
de aplicativos de automóveis. O 
primeiro passo nessa direção 
foi dado no último dia 30, após 
a empresa Cabify apresentar 
a menor oferta e passar pela 
avaliação tecnológica realizada 
pela Secretaria de Governo. 
Concorreram quatro empresas 
e após 40 lances o menor preço 
obtido foi de R$ 2,45 por km 
rodado, por meio de pregão da 
Bolsa Eletrônica de Compras.

O Estado pretende reduzir 
em 25% a frota de veículos, 
das 7.375 unidades atuais para 
5.509 unidades, ou 1.866 auto-
móveis a menos. Desse total, 
1.479 veículos serão leiloados, 
o que irá proporcionar uma 
economia de R$ 35,1 milhões 
em despesas com combustíveis 
e manutenção. O governo espe-
ra arrecadar cerca de R$ 11,3 
milhões com o leilão.

“Estamos promovendo um 
ajuste para economizar dinheiro 
público e realizar investimentos 
em saúde, escolas, segurança 
e nos temas que interessam à 
população”, explicou Alckmin 
durante o lançamento do edital, 
em setembro. “Com a redução do 
número de carros, mais o que será 
arrecadado com o leilão dos veí-
culos, serão quase R$ 70 milhões 
de reais”, ressaltou (AI/sp.gov).

A dúvida indica que a recuperação da demanda tende a ser moderada.

O indicador, avaliado men-
salmente pela Confe-
deração Nacional da 

Indústria (CNI), registrou 
queda de 0,2%, recuando para 
101 pontos. A confi ança do 
consumidor permanece em 
patamar baixo, 2,1% menor 
que o verifi cado em novembro 
de 2016 e 6,6% inferior à média 
histórica.

Enquanto os índices de en-
dividamento e de expectativa 
de renda e de infl ação caíram 
em relação ao mês anterior, 
os indicadores de situação 
fi nanceira, de expectativa de 
desemprego e de compras de 
bens de maior valor registra-
ram alta. “A manutenção do 
pessimismo do consumidor 
indica que a recuperação da 
demanda nos próximos meses 
tende a ser moderada”, destaca 
o economista da CNI Marcelo 
Azevedo. 

Entre os índices que tiveram 
queda em novembro, destaca-
-se o de endividamento, com 
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A FecomercioSP estima 
que o varejo paulista deverá 
encerrar o ano com o cresci-
mento de 5% em 2017, com a 
expectativa de faturamento 
real de R$ 623,7 bilhões, valor 
R$ 28,1 bilhões maior em rela-
ção a 2016. Caso o resultado 
se confirme, será o maior 
crescimento anual de vendas 
desde 2011, o que representa 
o fi m do pior ciclo recessivo 
já vivido pelo comércio, que 
começou em 2014.

Este fi m de ano deve con-
solidar a retomada do setor 
cujas vendas cresceram em 
todos os meses do ano já apu-
rados. Segundo a Entidade, 
isso só foi possível graças a 
uma conjuntura econômica 
de infl ação em queda, que 
abriu espaço para a redução 
dos juros e elevação do poder 
de compra dos consumido-
res, além dos aumentos da 
renda agrícola e das expor-
tações, do avanço no ritmo 
da produção industrial, da 

Confi ança do consumidor 
segue baixa, informa CNI

Alternando variações positivas e negativas nos últimos meses, o Índice Nacional de Expectativa do 
Consumidor (INEC) manteve-se estável em novembro, na comparação com outubro

recuo de 3,1% na comparação 
com outubro e de 6,6% em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado. Os números indicam, 
conforme o INEC, uma eleva-
ção das dívidas das famílias 
brasileiras. Já as variações 
negativas nos índices de ex-
pectativa de própria renda e 

de infl ação sinalizam aumento 
do pessimismo quanto a essas 
variáveis.

Por outro lado, as altas nos 
índices de expectativa de 
desemprego e de compras de 
bens de maior valor apontam 
leve otimismo quanto à melhora 
no mercado de trabalho e às 

compras de itens como móveis 
e eletrodomésticos neste fi m 
de ano. O INEC representa o 
sentimento dos brasileiros em 
relação à situação e às expecta-
tivas econômicas das famílias e 
do país. Quanto maior o índice, 
mais otimistas estão os consu-
midores (CNI).

Varejo paulista poderá ter o 
melhor Natal desde 2013

injeção dos recursos do FGTS 
e da queda do desemprego, 
que restaurou a confi ança dos 
consumidores.

Todas as nove atividades 
analisadas pela FecomercioSP 
devem apresentar alta no fatu-
ramento em relação a 2016. A 
expectativa é que o segmento 
de autopeças e acessórios e 
as farmácias e perfumarias 
registrem as maiores taxas de 

crescimento, de 11% e 10%, 
respectivamente. No entanto, 
considerando o peso de cada 
atividade no varejo, as maiores 
contribuições para o resultado 
geral serão dos supermerca-
dos (3%) e das concessio-
nárias de veículos (7%), que 
devem atingir o faturamento 
real de R$ 213,2 bilhões e R$ 
72,7 bilhões, respectivamente 
(AI/FecomercioSP).
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Investimentos em 
infraestrutura no cenário 

de baixo crescimento

Cerca de 95% dos 

orçamentos do 

setor público, nas 

instâncias federal, 

estadual e municipal, 

são comprometidos 

pelo custeio, verbas 

vinculadas e despesas 

obrigatórias

Restam, assim, apenas 
5% de recursos discri-
cionários, para atender 

aos investimentos. Não é difícil 
perceber por que o aporte de 
recursos públicos em infra-
estrutura tem fi cado muito 
aquém das necessidades do 
País, o que explica, em grande 
medida, a precariedade das 
rodovias, a defi ciência e falta 
de ferrovias, produção de 
energia hidrelétrica em níveis 
temerários e o grave défi cit no 
saneamento básico.

As denúncias de corrup-
ção, prisão e sanção legal 
de políticos, executivos e 
presidentes de algumas das 
maiores companhias brasilei-
ras, construtoras de grandes 
obras, e o impacto fi nanceiro 
e comercial do envolvimento 
dessas empresas nos fatos que 
vêm sendo apurados também 
infl uenciam de modo negativo 
os investimentos em infraes-
trutura. 

O Brasil segue investindo 
apenas 1,5% do PIB no setor. 
Para empresas como a Locar, 
cujo mercado é bastante de-
pendente do desempenho da 
área de infraestrutura, o abalo 
sem precedentes sofrido pelo 
setor tem representado agudas 
difi culdades.

Os danos são graves ao 
longo de toda a cadeia de 
suprimentos, com estragos 
consideráveis na economia, 
para a qual são muito expres-
sivas as obras de grande porte, 
como rodovias, usinas hidre-
létricas, aeroportos, redes de 

transmissão e distribuição de 
energia, segmento de gás e 
petróleo, intervenções como a 
transposição do São Francisco, 
ferrovias e hidrovias. 

Neste momento em que há 
toda uma expectativa com 
relação à retomada do nível 
de atividade, as empresas 
que prestam serviços e forne-
cem bens e produtos para as 
companhias de infraestrutura 
esperam que a volta do cresci-
mento estimule seu mercado. 
Nesse contexto, também se-
ria importante uma redução 
mais acentuada dos juros e o 
revigoramento do setor, com 
a reestruturação, inclusive 
nas práticas de compliance, 
que vem sendo anunciada por 
empresas citadas na Lava Jato. 

Eticamente saneadas, é 
importante seu retorno ao 
mercado, inclusive às licita-
ções de obras públicas, como 
começa a ocorrer. O Brasil 
investe cerca de R$ 120 bilhões 
por ano em infraestrutura. A 
demanda, porém, é de R$ 300 
bilhões, chegando próximo de 
5% PIB. No presente cenário, 
a única alternativa para viabi-
lizar esse aporte é aumentar a 
participação do setor privado, 
considerando o baixíssimo po-
der de investimento do Estado. 

Nesse sentido, é importante 
que se efetive integralmente o 
plano recentemente anuncia-
do pelo governo, de passar à 
iniciativa privada a administra-
ção de 14 aeroportos, 11 lotes 
de linhas de transmissão de 
energia elétrica e 15 terminais 
portuários, além de parte da 
Eletrobrás. A medida deve ar-
recadar cerca de R$ 44 bilhões 
para o erário federal, mas o 
aspecto mais importante é a 
reativação dos investimentos 
em infraestrutura.  

 
(*) - É vice-presidente Comercial 

da Locar Guindastes e Transportes 
Intermodais.

José Henrique Bravo Alves (*)
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Estelionato 
contra pessoa 
com defi ciência

A Comissão de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com De-
fi ciência aprovou parecer do 
deputado Eduardo Barbosa 
(PSDB-MG) pela aprovação, 
com emenda, do projeto que visa 
aplicar a pena em dobro a quem 
comete crime de estelionato 
contra pessoa com defi ciência.

Segundo o deputado, a legis-
lação prevê uma maior punição 
a quem comete delito em 
detrimento de entidade de di-
reito público ou de instituto de 
economia popular, assistência 
social, bem como contra idoso. 
Entretanto, há uma omissão 
quando se trata da pessoa com 
defi ciência.

O tucano defende que o 
projeto poderá suprir a lacuna 
existente, que requer uma pu-
nição com maior rigor a quem 
comete crime contra pessoa 
com defi ciência, aproveitando 
das condições vulneráveis. O 
projeto altera o Código Penal, 
acrescentando à redação do 
artigo 171: “Aplica-se a pena em 
dobro se o crime for cometido 
contra pessoa com defi ciência”.

“Muitos estelionatários têm 
se aproveitado do fato da pes-
soa ter uma defi ciência para 
praticar o delito, o que torna a 
conduta criminosa ainda mais 
desprezível”, alerta o tucano. 
Para ele, é dever do Estado 
resguardar as pessoas com 
vulnerabilidade, assim como 
crianças e idosos, de modo a 
criar um sistema de proteção. 
De autoria do deputado Áureo 
(SD-RJ), a proposta tramita 
para a Comissão de Constitui-
ção e Justiça e, em seguida, irá 
para o Plenário (Ag.Câmara).

Eleição de 2018 terá 
30 mil urnas com 
voto impresso

O ministro Gilmar Mendes, 
presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), confirmou na 
sexdta-feira (1º) que somente em 
torno de 30 mil urnas eletrônicas 
estarão aptas a emitir o voto im-
presso nas eleições do ano que vem. 

“Estamos estimando em torno 
disso”, afirmou Mendes. “Não 
temos condições nem recursos”, 
acrescentou o ministro sobre a 
implantação do voto impresso em 
todas as cerca de 600 mil urnas 
eletrônicas que serão utilizadas 
em 2018. 

O ministro foi questionado por 
jornalistas após a informação ter 
sido antecipada pela colunista 
Mônica Bergamo, do jornal Folha 
de S. Paulo, na sexta-feira. A im-
plantação do voto impresso nas 
eleições de 2018 foi aprovada pelos 
parlamentares no ano passado. Na 
ocasião, o custo da implantação 
integral foi estimado pelo TSE em 
R$ 1,8 bilhão.

Pela lei aprovada, em nenhum 
momento o eleitor terá contato 
com seu voto impresso, que será 
depositado em uma urna física 
para ser utilizado posteriormente 
em eventual auditoria das eleições 
(ABr).

A Comissão de Ciência e 
Tecnologia da Câmara aprovou 
o projeto que destina 25% do 
Fundo Social do Pré-Sal para 
programas e projetos na área de 
ciência e tecnologia. A proposta 
foi apresentada pelo deputado 
Celso Pansera (PMDB-RJ), ex-
-ministro da Ciência e Tecnolo-
gia no governo Dilma Rousseff. 

Ele destaca que a lei que 
criou o Fundo Social – recursos 
oriundos da exploração do pe-
tróleo da camada do pré-sal – já 
determina o investimento dos 
recursos nas áreas de educação, 
cultura, saúde pública, meio 
ambiente e ciência e tecnologia, 
e argumenta que é preciso esta-
belecer um percentual mínimo 
para C&T.

O parecer do relator, deputa-
do Junior Marreca (PEN-MA), 
foi favorável à proposta. “A 
medida encontra paralelo na 
área de educação, na qual a 
Lei 12.858/13 expressamente 
assegurou a destinação exclu-

Junior Marreca concordou com a proposta: lei é clara ao 

destinar recursos para o setor.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afirmou na 
sexta-feira (1º) que a projeção 
de crescimento de 3% do PIB 
para o ano que vem mostra que 
o País está crescendo e defen-
deu que aprovação da reforma 
da Previdência vai ajudar na 
recuperação econômica. Maia 
concedeu entrevista coletiva 
no Rio de Janeiro após par-
ticipar de um evento sobre 
segurança pública.

“A gente precisa convencer 
os deputados que uma reforma 
da Previdência pode ter um 
impacto positivo na vida das 
pessoas e que também vai aju-
dar o resultado da economia”, 
disse ao destacar que a reforma 
vai organizar as despesas do 
governo e permitir que sejam 
investidos mais recursos em 
segurança pública, educação 
e saúde. Maia reafi rmou, no 
entanto, que não há votos para 
aprovar a proposta.

“Está muito distante dos 308 
votos, mas a única forma de a 

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
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São 11 vetos e 15 projetos 
em pauta. O veto 29/2017 
incorreu sobre o progra-

ma de crédito especial para 
socorrer as Santas Casas de 
Misericórdia. O trecho rejeitado 
pelo Executivo permitia que as 
instituições de saúde tivessem 
acesso ao dinheiro mesmo que 
devessem impostos à União.

O veto 32/2017 trata da le-
gislação da reforma eleitoral. 
O governo barrou o ponto que 
obrigava provedores de aplica-
tivos e redes sociais a retirar da 
internet, em 24 horas, qualquer 
publicação denunciada por ser 
falsa ou incitar o ódio contra 
partido ou coligação. O veto 
33/2017 é sobre a situação de 
servidores concursados de car-
tórios que mudaram de unidade 
de 1988 a 1994. Temer rejeitou 
um artigo que também legali-
zava a situação de servidores 
destituídos de função, e não 
apenas os transferidos.

O veto 36/2017 trata do Pro-
grama Especial de Regulariza-
ção Tributária, que permite o 

O veto 33/2017 é sobre a situação de servidores concursados de cartórios que mudaram

de unidade de 1988 a 1994.
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Congresso Nacional tem sessão 
deliberativa com 11 vetos na pauta
Senadores e deputados podem votar na próxima quarta-feira (6) vetos do presidente da República, 
Michel Temer, a matérias aprovadas pelo Poder Legislativo e ainda projetos de lei do Congresso Nacional

parcelamento com descontos 
de dívidas com a União. O 
trecho vetado permitia que 
micro e pequenas empresas 
optantes pelo Simples tivessem 
acesso ao programa. Senadores 
e deputados devem votar ainda 
os vetos 25, 34, 35, 37, 38, 39 e 
40 de 2017.

Depois dos vetos, os parla-
mentares devem analisar 15 

projetoso. O  15/2017 abre 
crédito especial R$ 51 milhões 
para bancar encargos fi nancei-
ros da União. Já o 22/2017 libera 
R$ 270 mil para o Ministério 
da Educação pagar pensões 
para ex-servidores da Univer-
sidade Federal da Integração 
Latino-Americana (Unila) e da 
Universidade Federal do Sul da 
Bahia (UFSB).

O Congresso pode votar ainda 
os projetos que criam cargos 
em comissão do Conselho de 
Supervisão do Regime de Re-
cuperação Fiscal dos Estados. 
O órgão tem como missão ana-
lisar o Plano de Recuperação 
Fiscal proposto por governos 
em situação de grave crise 
fi nanceira que tentam retomar 
o equilíbrio fi scal. 

Maia: reforma da Previdência vai 
ajudar a recuperar a economia

gente conseguir pagar o salário 
do servidor em dia, melhorar o 
investimento em segurança e 
ter crianças na escola é refor-
mar o estado, e para reformar 
o estado passa pelo equilíbrio 
da Previdência”, disse.

Rodrigo Maia reafi rmou ainda 
que a proposta não retira di-
reitos dos servidores públicos, 
não corta salários nem aposen-

tadoria, mas “desmonta um 
desequilíbrio da Previdência”. 
“Se a gente votar a reforma, 
vamos ter 2018 com mais em-
prego, mais investimentos. O 
que precisam entender é que 
pode acontecer na União o que 
aconteceu no Rio de Janeiro, 
onde servidores deixaram de 
receber salários e aposenta-
dorias”, disse.

Destinação de 25% de fundo do 
pré-sal para ciência e tecnologia

siva de 50% dos recursos do 
fundo social para a educação 
pública, até que sejam cumpri-
das as metas estabelecidas no 
Plano Nacional de Educação”, 
destacou.

“A ampliação dos investi-
mentos públicos em C&T é 
especialmente oportuna neste 
momento de grave crise que 
o Brasil atravessa, que tornou 

ainda mais evidente a necessi-
dade de reduzir a dependência 
da exportação de commodities 
e elevar a competitividade da 
indústria nacional”, acrescen-
tou o relator. O projeto tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisado pelas comissões de 
Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Brasília - O ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), mandou soltar 
outra vez o empresário Jacob 
Barata Filho, o “Rei do ônibus”. 
Gilmar acolheu pedido de habe-
as corpus da defesa de Barata 
e revogou decretos de prisão 
preventiva que pesavam contra 
ele. Em outra decisão, o ministro 
também revogou a ordem de 
prisão do ex-presidente da Fe-
transpor, Lelis Marcos Teixeira.

É a terceira vez que Gilmar 
manda soltar Barata. Em agosto, 
o ministro deu habeas para o 
“Rei do Ônibus” em duas opor-
tunidades seguidas, derrubando 
decisões do juiz Marcelo Bretas, 
da 7.ª Vara Criminal Federal 
do Rio. Em novembro, dois 
novos decretos de prisão foram 
expedidos contra Barata, um 
pelo TRF da 2.ª Região, o outro 
pela 7.ª Vara. Os investigadores 
alegaram que o empresário não 
teria se desligado de suas em-
presas e continuava sendo seu 
administrador.

“No ponto em que determi-
nou a prisão preventiva do ora 
paciente (Barata), a decisão 
do TRF sugere o propósito de 
contornar a decisão do STF”, 
assinalou Gilmar em sua nova 
decisão. “Por todas essas razões, 
tenho que a decisão do Juízo 
de origem sugere o propósito 

Pela terceira vez, Gilmar 
manda soltar empresário 

Jacob Barata Filho

Ministro Gilmar Mendes, do 

Supremo Tribunal Federal.
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A Comissão de Finanças e Tribu-
tação da Câmara aprovou o projeto 
do deputado Chico Alencar (Psol-
-RJ), que cria a Política Nacional 
de Participação Social, retomando 
pontos de um decreto do governo 
de Dilma Rousseff. Em 2014, a 
Câmara aprovou uma proposta que 
sustou os efeitos da medida. A aná-
lise na Comissão de Finanças fi cou 
restrita aos aspectos fi nanceiros e 
orçamentários da matéria. 

O texto aprovado cria o Sistema 
Nacional de Participação Social, 
que vai organizar várias instâncias 
consultivas de participação da socie-

dade nas políticas públicas, como os 
conselhos de consulta popular. Esses 
conselhos, que são a parte mais visível 
do sistema, poderão participar do 
“processo decisório e na gestão de 
políticas públicas”, segundo o projeto.

As instâncias de participação 
devem, pela proposta, ter presen-
ça paritária de representantes do 
governo e da sociedade civil, que 
deverão ser escolhidos de acordo 
com critérios transparentes e ter 
rotatividade. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e ainda será 
analisada pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça (Ag.Câmara).

de contornar a decisão do STF. 
Dado o contexto, é viável con-
ceder ordem de ofício, suspen-
dendo a execução de ambos os 
decretos de prisão em desfavor 
do paciente. Tenho que o con-
texto impõe a desconstituição 
da decisão que decretou a nova 
prisão preventiva, sem prejuízo 
de nova avaliação, após o contra-
ditório. Ante o exposto, revogo a 
prisão preventiva decretada no 
Processo 2017.7402.000018-7, 
do Tribunal Regional Federal da 
2.ª Região, e a prisão preventiva 
decretada pela 7.ª Vara Federal 
do Rio de Janeiro nos Autos 
0504942-53 2017.4.02.5101. 
Publique-se. Brasília, 30 de 
novembro de 2017. Ministro 
Gilmar Mendes” (AE)

Proposta retoma criação de 
conselhos de consulta popular

Brasília - Depois de a procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, pedir prioridade na 
análise do caso, a presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia, marcou para a próxima quinta-
-feira (7), o julgamento de recurso do senador 
Ivo Cassol (PP-RO). Ele foi condenado em agosto 
de 2013 a quatro anos, oito meses e 26 dias de 
detenção em regime semiaberto, por fraudes a 
licitações.

A procuradora-geral da República apresentou 
um requerimento formal à presidente do Su-
premo, relatora do caso, para que priorizasse a 
marcação desse julgamento. O pedido chegou ao 

gabinete da presidência na última segunda-feira 
(27). Mais de quatro anos e três meses depois 
de o STF condenar Cassol, a Corte ainda não en-
cerrou o julgamento de recursos do parlamentar 
e dos outros dois réus condenados.

Responsável por elaborar a pauta das sessões 
plenárias do tribunal, Cármen colocou o recurso 
de Cassol como o primeiro item previsto para 
julgamento na quinta-feira da próxima semana, 
mesmo dia em que está prevista a discussão de 
uma ação ajuizada pela PGR que quer impedir a 
Polícia Federal de fi rmar acordos de colaboração 
premiada (AE).

Julgamento de recurso do
senador Ivo Cassol
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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.

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. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0040918- 57.2011.8.26.0100 (USUC 893) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista 
dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a, Oswaldo de Almeida 
Cruz, Dirce de Almeida Cruz e réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Jorge Don Carlos Fejfar e 
Janice José Zecchetto Fejafar, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Travessa Cristina Ruffa esquina com a Rua Jardinésia, s/nº - Santana - São 
Paulo - SP, com área aproximada de 211,00m², contribuinte nº 072.200.0046-4, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

3ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001246-
02.2014.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ANA PAULA BORGES NOGUEIRA, Brasileiro, CPF 352.359.278-00, Rua dos Banqueiros, 178, Vila 
Bancaria, CEP 03918-050, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
AMC - Serviços Educacionais LTDA, visando ao recebimento da quantia de R$ 4.470,95, relativa ao 
contrato de prestação de serviços educacionais, cujas mensalidades deixaram de ser pagas de 
08/02/2009 a 08/12/2009. 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 

5ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002416-
24.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Márcia Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RODRIGO AUGUSTO 
MIGUEL, RG 338356162, CPF 276.403.178-51, que AMC - Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe 
uma ação monitória que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-o ao pagamento de R$ 7.188,80(abril/2017). Encontrando-se o executado em lugar ignorado, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 
dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de outubro de 2017. 

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. 
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DEMISSÃO LOGO APÓS LIBERDADE
Empresa pode demitir funcionário logo após ser colocado em liber-
dade? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONCEDER CARTA DE REFERÊNCIA AO ESTAGIÁRIO?
Não há impedimento legal de uma entidade conceder uma carta de 
referência a um estagiário, não constando nada que o desabonou 
durante o período que estagiou na empresa.

NÃO ASSINOU O CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionário que não assinou o contrato de experiência e já se desligou. 
Podemos pedir para testemunhas assinarem? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTAR O DSR DE ESTAGIÁRIO
Pode ser descontado o DSR de falta não justificada na 6ª feira de Esta-
giário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA TEM QUE ABONAR A FALTA DO FUNCIONÁRIO QUE FOI 
ACOMPANHAR O PAI OU A MÃE NO MÉDICO, SENDO QUE OS MESMOS 
TÊM MAIS DE 60 ANOS?

De acordo com o art. 473 da CLT, não há previsão legal, sobre o 
abono da falta para acompanhamento de pai e mãe ao médico. 
Convém a empresa verificar se há alguma cláusula na convenção 
coletiva, que abone faltas para acompanhamento de pai e mãe ao 
médico. Considerando que não tenha nada nesse sentido, não é 
obrigatório o abono da falta nessas situações.

DESCONTO DE ADIANTAMENTO
Funcionário recebeu um valor como adiantamento salarial, 
devendo ser descontado em 2 vezes. Como proceder ao desconto? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGIMENTO DO PEDIDO DE DEMISSÃO
Qual é a legislação que rege sobre o pedido de demissão? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FPE Participações II S.A. - NIRE 35.300.391.268 - CNPJ/MF nº 13.287.491/0001-45
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 06/11/2017

Data/Hora/Local: 06/11/2017, às 10:30hs, sede social, na Rua Olimpíadas, 134, Conjunto 42, Sala 2, Vila Olímpia,
SP/SP. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente-Fabio Alperowitch, Secretária-Lucia de Fatima
Rocha dos Santos. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Redução do capital social dos atuais
R$20.050.100,00 para R$19.850.100,00. Em cumprimento ao disposto no artigo 173 da Lei 6.404/76, os acionistas
justificam a  redução do capital social em decorrência de ser excessivo o valor para atendimento das necessidades
operacionais da empresa, sendo a diferença resultante de sua redução restituida aos sócios na proporção de suas
ações, bem como a consolidação do Estatuto Social. Artigo 5º do Estatuto Social passa a seguinte redação: Artigo
5º-O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 19.850.100,00, representado por 19.850.100 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Os acionistas autorizaram a lavratura da presente Ata. Encerramento:Nada
Mais. SP, 06/11/2017. Mesa: Fabio Alperowitch-Presidente; Lucia de Fatima Rocha dos Santos-Secretária. Acionis-
tas presentes: Lucia de Fatima Rocha dos Santos; Fama Private Equity I FIP; p/Fabio Alperowitch e André Lederman.

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”), nos termos do disposto na alínea “c” do § único do artigo 
123 da Lei 6.404/76, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 18 de dezembro de
2017, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 
6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre a contratação da empresa de Head
Hunter, entre uma das duas previamente selecionadas pelo Comitê de Pessoas; (ii) deliberar sobre os termos e parâmetros que serão
observados no reperfilamento da dívida da SAE junto ao BNDES; e (iii) instrução de voto da Companhia para que a mesma deliberação seja
tomada no âmbito da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, subsidiária integral da Companhia 
(“SAE”). Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos
de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral 
Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 01 de dezembro de 2017.
Odebrecht Energia do Brasil S.A. - Fábio Januário - Diretor

Cinpal Companhia
Industrial de Peças para Automóveis

CNPJ: 49.656.192/0001-88 - NIRE: 35.300.039.092
Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 31/01/2017

Data: 31/01/2017; Horário: 16:30 horas; Local: Sede social da Cinpal Companhia Industrial de Peças
para Automóveis na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.656.192/0001-88 e na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob o NIRE sob o nº 35.300.039.092, em sessão de 04/03/1991; Publicações:) Convocação - Dispen-
sada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº
6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo Mammana, secretariada por mim Antonio
Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social; Ordem do dia e delibe-
rações: a) Examinar, discutir e deliberar sobre o protocolo de incorporação e sua justificação - doravante
designado simplesmente Protocolo - firmado nesta data entre as administrações desta sociedade, de um
lado, na qualidade de incorporadora e da Incoem Incorporações e Empreendimentos Ltda., sociedade
empresaria limitada com sede na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, na Avenida Paulo Ayres
nº 230, sala 02, CEP 06767-220, inscrita no CNPJ sob o nº 51.432.490/0001-36, com seu contrato social
arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.209.378.173 em 13/06/1990, na quali-
dade de incorporada, assim doravante simplesmente denominada: b) Indicação dos peritos os Srs.: a-1)
José Natal Calvalhan, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na rua São José nº 919, Parque
Monte Alegre, CEP 00756-070, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, portador da cédula de
identidade RG. 15.959.130-8-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.643.058-01 e no CRC sob o nº
301142/O-2; a-2) José Antonio Ventura Tavares, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na rua
Alfredo Mendes da Silva nº 395, bloco 2, apartamento nº 193, CEP 05535-00, na cidade de São Paulo, esta-
do de São Paulo, portador da cédula de identidade RG. 2.958.829-IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
384.605.307-44 e no CRC sob o nº 1SP166448\0-1; a-3) Gilmar Ferreira da Silva, brasileiro, casado, conta-
dor, residente e domiciliado na Rua Vinicius de Moraes nº 133, Jardim Roberto, CEP 06775-090, na cidade
de Taboão da Serra, estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG. 18.951.289-1-SSP/SP, ins-
crito no CPF/MF sob o nº 143.400.918-12 e no CRC sob o nº 1SP29586/O-8, para procederem a elaboração
do Laudo de Avaliação do patrimônio da incorporada a ser absorvido por esta sociedade - doravante desig-
nado simplesmente laudo - em conformidade com os termos do protocolo, cuja elaboração foi concluída no
período da manhã, nesta mesma data; b) Examinar e deliberar sobre o laudo; c) Se aprovadas as matérias
acima deliberar sobre a proposta de incorporação da incorporada, com a consequente versão para a socie-
dade da totalidade dos bens, direitos e obrigações da incorporada; d) Se aprovadas as matérias objeto dos
itens anteriores, desde logo, ficou deliberado que não haverá necessidade de aprovar o aumento do capital
social e a consequente emissão de novas ações pela sociedade, por ser a incorporadora detentora de 100%
(cem por cento) do capital da incorporada; e) Deliberações: Colocadas as matérias em exame, discussão e
posterior votação, resultaram em aprovação por unanimidade nos termos seguintes: e-1) Foi aprovado o
protocolo que, rubricado pelos sócios, passa a fazer parte integrante desta data como anexo 1; e-2) Foi
ratificada a indicação dos peritos, os Srs. José Natal Calvalhan, José Antonio Ventura Tavares e Gilmar
Ferreira da Silva, todos acima identificados e qualificados, para procederem à elaboração do laudo, trabalho
esse concluído nesta data; e-3) Lido em voz alta, foi o laudo, sem restrições ou ressalvas, o qual, rubricado
pelos presentes, passa a fazer parte integrante desta ata como anexo 2; e-4) Em decorrência da aprovação
do protocolo e laudo, foi aprovada a incorporação da incorporada nos termos propostos no protocolo, e a
consequente versão para esta sociedade dos bens, direitos e obrigações da incorporada; f) Em decorrência
da aprovação da incorporação, esta sociedade absorve a totalidade do patrimônio da incorporada com todos
os direitos e obrigações relativos ao referido patrimônio, ficando a diretoria da sociedade, desde já, incum-
bida e autorizada a tomar todas as providencias necessárias à absorção, por esta sociedade, do referido
patrimônio da incorporada, providenciando o registro e os lançamentos, na contabilidade da sociedade, do
patrimônio da incorporada ora absorvida, no montante evidenciado no laudo ora aprovado e conforme as
disposições constantes no protocolo, bem como os demais registros perante todos os órgãos competentes;
g) O capital social da incorporadora permanecerá inalterado com o retorno do investimento de que era de-
tentora perante a Incorporada tornando-se desnecessário o aumento do capital com atribuição de novas
ações por se tratar de subsidiária integral sem o concurso de outros sócios; h) Outros Assuntos de Inte-
resse da Sociedade: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr. Presidente conce-
deu o tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reabertura, foi lida, aprovada e assinada por
todos os presentes. Taboão da Serra, 31 de janeiro de 2017. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente
da mesa; Antonio Afonso Simões - Secretario da mesa, Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini - p.p.
Dr. Gilberto Cipullo, Hargrove Investments LLC - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Julia Dora Antonia Koranyi
Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo
Mammana, Zeaf Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana - sócio administra-
dor. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 31 de janeiro
de 2017. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da mesa.
JUCESP nº 486.605/17-6 em 27.10.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

São Paulo, sábado a segunda-feira, 02 a 04 de dezembro de 2017Página 6

Especial

Com a popularidade do estilo de 
vida fi tness das academias, o uso 
de anabolizantes tem se tornado 
cada vez mais comum, apesar dos 
conhecidos malefícios para a saúde

Larissa Lopes/Jornal da USP

Uma pesquisa do Instituto do Coração (Incor) do 
Hospital das Clínicas verifi cou mais um deles: o 
efeito desses esteroides na funcionalidade do HDL, 

a lipoproteína de alta densidade, mais conhecida como 
“colesterol bom”. 

Ao fi nal dos exames, foi revelado que um a cada quatro 
usuários de anabolizantes sofria de aterosclerose precoce, 
doença que não foi diagnosticada em nenhum dos outros 
grupos. A aterosclerose é uma doença caracterizada pelo 
acúmulo de placas de gordura em artérias coronárias. 
Segundo os pesquisadores, os anabolizantes estariam pre-
judicando a funcionalidade do HDL, que é o responsável 
por evitar que a LDL, a lipoproteína de baixa densidade ou 
“colesterol ruim”, se acumule nas artérias. 

O estudo acompanhou três grupos distintos que passaram 
por exames de sangue e tomografi as para a avaliação das 
artérias coronárias. Foram analisados 21 praticantes de 
musculação que faziam uso de anabolizantes, 20 praticantes 
não-usuários e dez pessoas sedentárias, que não praticavam 
musculação nem usavam anabolizantes. A mostra compre-
endia homens com uma média de idade de 29 anos.

“É como se o HDL não conseguisse identifi car e separar 
as partículas ruins de colesterol para retirá-las do sangue”, 
explica Maria Janieire Alves, cardiologista do InCor e líder 
do grupo de pesquisa sobre o impacto da autoadministra-
ção de esteroides androgênicos anabolizantes no sistema 
cardiovascular. “Isto signifi ca que os receptores do HDL 
em pessoas que usam anabolizantes estão apresentando 
defeitos. Além de estarem presentes em pouca quantidade, 
eles também não conseguem captar corretamente essas 
lipoproteínas presentes no sangue para jogá-las fora”, diz 
a cardiologista.

Anabolizantes comprometem 
funcionalidade do “colesterol bom”

Pesquisa traz novas informações sobre o impacto de anabolizantes no sistema cardiovascular.

Domínio Público/Wikimedia Commons

Além de fi ltrar as gorduras do sangue, o HDL também 
evita que o LDL se oxide nas artérias. Ele age como 
uma partícula protetora, pois, em caso de oxidação, o 
LDL tem um potencial ainda maior de infl amação. “Ou-
tros estudos já mostraram o desenvolvimento precoce 
de aterosclerose neste grupo. O ponto chave do nosso 
trabalho, agora, é descobrir um dos fatores que podem 
estar associados a isso”, afi rma Francis Ribeiro de Souza, 
doutorando do InCor e principal autor do artigo que traz 
novas informações sobre o impacto de anabolizantes no 
sistema cardiovascular. 

“Quando se fala sobre esses esteróides, há duas reali-
dades diferentes”, analisa Souza. Uma é a da defi ciência 
hormonal, quando alguém recorre aos anabolizantes porque 
precisa repor hormônios que estão em falta. Outra é a da 
busca pela força e pelo desempenho físico por parte de 
pessoas que não precisam dessa reposição hormonal. Os 
anabolizantes são uma categoria de hormônios análogos a 
testosterona que têm a função de aumentar a síntese de 
proteínas responsáveis pelo crescimento da musculatura.

Uma vez que uma pessoa começa a autoadministrar 
anabolizantes sem necessidade, a produção natural dos 
hormônios começa a ser inibida e cai. Essa alteração, por sua 

vez, pode causar problemas 
de saúde. “Pensando em 
estética, os anabolizantes 
cumprem com seu papel. As 
pessoas aumentam o porte 
muscular, fi cam mais fortes, 
aumentam o desempenho 
físico. Mas em relação à 
saúde, eles não trazem 
nenhum benefício”, expõe 
Souza.

“O uso indiscriminado 
de anabolizantes causa al-
terações no perfi l lipídico; 
diminui o HDL, que é o 
‘colesterol bom’; e aumenta 
o LDL. Além disso, já fo-
ram observados em outros 
estudos alterações hepáti-
cas, algumas associações 
com câncer, morte súbita, 

hipertrofi a cardíaca e arritmia”, lembra o doutorando. “Só 
há malefícios para a saúde, de maneira geral”. Além dos 
casos de aterosclerose precoce, foram encontrados no 
grupo de usuários de anabolizantes da pesquisa do InCor 
alguns indícios de que a formação de placa de gordura 
estava se iniciando.

“Se a placa ainda não foi formada, ela provavelmente se 
formará logo, e isso leva a um fator trombogênico (geração 
de coágulos) muito elevado nesta população”, alerta Maria 
Janieire. Durante os exames, também foi diagnosticado um 
caso de úlcera em artérias coronárias e outro de embolia 
pulmonar, documentado em uma angiotomografi a. Em 
longo prazo, as pesquisas apontam que o uso desenfreado 
de anabolizantes pode causar insufi ciência cardíaca.

“Nós observamos que há um depósito maior de colágeno 
ruim no esqueleto fi broso do coração e isso pode levar a 
uma disfunção cardíaca no futuro”, diz a cardiologista. Por 
enquanto, o estudo foi feito apenas com homens, que são 
os principais consumidores de anabolizantes, mas com o 
aumento de consumo por parte das mulheres, o grupo de 
pesquisa ainda pretende estudar os efeitos nelas.

Em longo prazo, o uso desenfreado de anabolizantes
pode causar insufi ciência cardíaca.

Jeevanreddy007/Wikimedia Commons

Uma em cada três mortes 
é causada por problemas 
cardíacos. No ano de 2030, a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) calcula que doenças 
cardiovasculares serão respon-
sáveis por quase 24 milhões 
de óbitos. No Brasil, dos 300 
mil infartos que acontecem 
anualmente, 80 mil resultam 
em morte. As estatísticas são 
alarmantes e chama atenção o 
fato de que, mesmo aqueles que 
fazem check-up anualmente e 
se creem livres de risco, não 
são poupados. Nesse contexto, 
é cada vez mais comum sair do 
cardiologista com a solicitação de exames de imagem, como a 
cintilografi a. O exame se mostra fundamental para checar se 
há placas de gordura e cálcio entupindo as artérias coronárias.

Na opinião do médico Lucas Carvalho, especialista em Medicina 
Nuclear da DI Imagem (Campo Grande/MS), as pessoas geralmen-
te só fi cam sabendo das artérias entupidas depois de sofrerem 
um infarto. “É isso que precisa mudar. Por mais efi cientes que 
sejam os exames que compõem um check-up do coração, em 
determinados casos as placas que estão obstruindo parcialmente 
as artérias não são detectadas preventivamente. Porém, podem 
ser detectadas quando o paciente é submetido à cintilografi a de 
perfusão miocárdica. Esse exame utiliza uma substância chamada 
radioisótopo. Quando injetada numa veia periférica, é captada 
pelo músculo do coração, gerando uma luminosidade que nos 
permite detectar lesões isquêmicas. Trata-se de um exame pouco 
invasivo que pode salvar vidas”.

De acordo com o especialista, exames como a cintilografi a 
têm revolucionado o diagnóstico e o tratamento das doenças 

do coração, oferecendo ainda 
a vantagem de ser seguro 
e muito pouco agressivo ao 
organismo. “Pacientes per-
tencentes ao grupo de risco 
para doenças coronárias se 
benefi ciam muito com esse 
tipo de exame – capaz de diag-
nosticar e avaliar a extensão 
e gravidade do quadro. Outra 
vantagem é permitir ao médico 
cardiologista defi nir com mais 
propriedade a conduta de 
tratamento a ser adotada em 
cada caso. Além de obter uma 
visão mais ampla da doença, 
poderá ser decisivo em relação 

à recuperação e qualidade de vida do paciente”.
Carvalho aponta outra vantagem da individualização do tra-

tamento proporcionada pela cintilografi a. “De modo geral, as 
pessoas estão bem informadas sobre os principais fatores de 
risco para doenças cardíacas. Hereditariedade, hipertensão, 
diabetes, níveis altos de triglicérides e colesterol, tabagismo e 
estresse são os principais. Ainda assim, seus hábitos alimentares 
e sua rotina costumam levar à obesidade, sedentarismo, ansie-
dade e depressão, que são péssimos para o bom funcionamento 
do coração. Como são fatores modifi cáveis, é importante que o 
paciente possa contar com exames que apontem exatamente as 
dimensões do seu problema quando ainda é possível prevenir o 
agravamento do quadro. Sendo assim, vale a pena discutir com 
o médico cardiologista os ganhos de se fazer uma cintilografi a.”

(Fonte: Dr. Lucas Carvalho, especialista em Medicina Nuclear
da DI Imagem (Diagnóstico Integrado por Imagem),
de Campo Grande (MS) – (www.diimagem.com.br).

Saúde do coração: por que os 
médicos pedem 'cintilografi a'?



News@TI
Plataforma de dados in-memory  
@A Software AG apresentou o Terracotta DB, a mais nova geração da 

plataforma de banco de dados in-memory, distribuída, que oferece 
desempenho de alta velocidade para processamento operacional e analítico 
combinados. O Terracotta funciona com qualquer aplicação que crie novos 
tipos de dados que mudam rapidamente, sejam estes estruturados, semi-
-estruturados, não estruturados ou polimórfi cos em grandes volumes ou 
que escalem além das restrições de capacidade dos sistemas existentes. 
Com a explosão do crescimento da Internet das Coisas (IoT) e fl uxos de 
dados rápidos, as organizações encontrarão no Terracotta DB a solução 
ideal para gerenciar e extrair valor em tempo real. O Terracotta DB é 
construído a partir do grid distribuido de dados in-memory, o Terracotta 
BigMemory, que atualmente é usado por mais de 500 organizações em todo 
o mundo, como, por exemplo, a Octo Telematics, a Kiabi e o CERN. Nos 
últimos 12 meses, o Terracotta foi baixado mais de duas milhões de vezes.

 
Aché e Ferring inauguram laboratório de 
pesquisa em Nanotecnologia
@O Aché e a Ferring inauguram o NILE - Nanotechnology Inno-

vation Laboratory Enterprise, laboratório exclusivo de pesquisa 
e desenvolvimento de novas plataformas tecnológicas baseadas em 
Nanotecnologia para aplicação no desenvolvimento de medicamentos, 
cosméticos e alimentos. Resultado da parceria fi rmada entre a farma-
cêutica brasileira Aché e a empresa global Ferring Pharmaceuticals, 
o NILE está alocado dentro no Innovatech Solutions, o ICT (Instituto 
de Ciências e Tecnologia) do Aché, em sua sede, em Guarulhos (SP). 
A parceria ressalta o interesse e investimento das duas empresas na 
pesquisa e desenvolvimento de tecnologias disruptivas, que colocam 
as necessidades do paciente no centro de partida das pesquisas (www.
ache.com.br).

São Paulo, sábado a segunda-feira, 02 a 04 de dezembro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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No livro “Episódios da 

História Monetária”, 

Milton Friedman 

cita a Ilha de Yap, na 

Micronésia, para ilustrar 

como a moeda, que é 

um bem fundamental, 

pode ter várias formas 

em diferentes épocas da 

história e em diversas 

culturas do planeta

Nesse pequeno país, os habi-
tantes usavam pedras para 
servir de intermediários em 

suas trocas de bens e serviços. Hoje 
utilizamos diversos meios para 
realizar os nossos pagamentos, que 
vão desde notas e moedas metáli-
cas, aos dispositivos eletrônicos 
como internet banking e celula-
res. A velocidade e a praticidade 
para efetuar as transações estão 
aumentando, ainda que os custos 
de transação ainda sejam elevados. 
Temos aí, um conjunto de meios 
de pagamento (moedas, cartões, 
etc) para liquidar transações 
fi nanceiras em uma determinada 
moeda, o real, que é aceita por 
todos os agentes que estão no 
país. Devemos ter em mente que 
existem os meios de pagamentos 
e as moedas, mas essas duas 
coisas não se confundem. O real, 
por exemplo, é a moeda brasileira 
aceita para liquidar as transações 
fi nanceiras dos agentes, que serve 
de referência de conta para os 
preços dos bens e serviços e que 
é usada como reserva de valor. Em 
todos esses casos, o real está na 
vida das pessoas, colocando tudo o 
que está em nossa volta, medido em 
sua unidade. Pagamos R$ 20 nos 
ingressos de cinema, R$ 50 mil reais 
em um automóvel ou aplicamos R$ 
20 mil em um CDB de um deter-
minado banco para resgatarmos 
R$ 20,5 mil daqui alguns meses. 
Todos os países têm seus preços 
denominados em suas moedas e 
têm seus meios de pagamentos 
para liquidar as suas transações. 
Esse é o mercado no qual uma 
moeda se estabelece: é necessário 
que os agentes utilizem essa moeda 
para liquidar suas transações, para 
guardar sua riqueza ou para dar 
preço a todos os bens e serviços. 
Podemos ter moedas como o dólar 
ou o real, ou podemos ter moedas 
como as pedras da Ilha de Yap, o 
sal, o ouro e outras formas exóticas 
do passado. Se uma mercadoria 
tem essas três características, 
ela pode ser eleita ao status de “ 
moeda”. Caso contrário, ela pode 
desempenhar algum papel, menos 
o de moeda.

É aí que entra o Bitcoin, ou algu-
ma das mais de oitocentas moedas 
virtuais criadas nos últimos anos. 
Segundo o site coinmarketcap.
com, que lista 1.113 moedas, cujo 
valor de mercado estimado é de 
US$ 124,2 bilhões. O Bitcoin surgiu 
em 2008 e foi idealizado por um 
programador de nome Satoshi 
Nakamoto, porém ninguém o co-
nhece de fato. Desde então ganhou 
fama e adeptos, e hoje o valor de 
mercado da moeda é de US$ 3.633, 
com um estoque total de US$ 60 
bilhões. Vejam, o tal Nakamoto não 
tem uma existência confi rmada e o 
que os adeptos da moeda argumen-
tam – sobretudo aqueles que a têm, 
que a negociam ou que a emitem – é 
que ela é à prova de governos, de 
roubo e que é uma nova invenção 
que revolucionará a forma como 
vemos o mundo. Se você realmente 
quer acreditar que uma moeda, que 
foi produzida por alguém que não 
tem existência confi rmada, tomará 
o lugar das principais moedas do 
planeta, é necessário pensar se o 
Bitcoin realmente é uma moeda.  
Para responder a essa pergunta 
crucial basta nos perguntarmos se 
ela é aceita como meio para liquidar 
as nossas transações. O Bitcoin é 
aceito pelo comércio, por empresas 
de serviços fi nanceiros ou por algu-
ma outra pessoa? Ainda que você 
saiba de alguém que o aceite, essa 
será uma imensa exceção. Poucos 
o aceitam, ou o que é pior, alguns 
nem mesmo ouviram falar sobre. A 
moeda só é aceita nas plataformas 
de negociação online e além disso, 
nada no mundo é referenciado em 
Bitcoin. A única função na qual é 
reconhecida, à semelhança das 
outras moedas, é a de reserva de 
valor. Alguns milhares de pessoas 
no mundo têm o usado para fazer 
sua poupança ou para especular 
com o valor do Bitcoin em relação 
ao dólar.

Portanto, hoje o Bitcoin não é 
uma moeda. Pode ser que um dia 
ele se torne uma, mas não hoje 
em dia. Eu diria que é uma cripto 
mercadoria especulativa e não 
uma cripto moeda. Logo, já que 
você não a utilizará como meio de 
pagamento para suas trocas ou 
como unidade para as contas, você 

a utilizará para especular. Apesar 
de todo o discurso libertário de 
seus promotores (sites, vendedo-
res, gurus e alguns especuladores 
profi ssionais), o Bitcoin é uma 
roda de especulação acerca da pro-
messa de um meio de pagamento 
se tornar uma moeda. Tal como o 
foram os projetos de Eike Batista 
ou as promessas de obras para a 
Copa. É necessário que muita coisa 
ocorra até que o Bitcon vire, de fato, 
uma moeda. Para garantir que ela 
continue como uma mercadoria 
para especular, os promotores do 
Bitcoin se fi am na crença, não de 
todo errada, de que todos vamos 
confundir um bom meio de paga-
mentos com uma moeda. Mas não 
dá para acreditar que todos vamos 
fazer isso o tempo todo. De fato, 
a existência de tecnologias de 
transferência de valores a baixo 
custo e grande proteção contra as 
fraudes é algo que tem muito valor. 
As maiores universidades dos EUA 
têm departamentos voltados ao es-
tudo de coisas como a criptografi a 
e os blockchains. Essa tecnologia, 
que coloca nos computadores 
pessoais, descentralizados, os pa-
cotes de informações necessárias 
para processamento das operações 
fi nanceiras, descartando empresas 
intermediárias que cobram taxa 
elevadas, é realmente uma tendên-
cia e deve aumentar a efi ciência da 
economia. Tudo o que aumente 
a segurança e a velocidade das 
transações, reduzindo os custos, 
colabora para o aumento do bem-
-estar social. É de se esperar que 
os agentes econômicos, racionais 
como são, passem a optar por esse 
tipo de solução como optaram 
pelos automóveis, pela penicilina 
e pelos telefones celulares. Essas 
novas tecnologias, que são a alma 
da sociedade capitalista, são um 
bem e não um mal. Ocorre que 
muitas vezes as pessoas são levadas 
a acreditar que “novidades” irão 
revolucionar suas vidas, sem antes 
se perguntar se essas novidades 
realmente são revolucionárias. 
Essas “novidades” fazem as bolhas 
que criam e destroem valor nas 
sociedades desde o século XVII. 
Essas manias fi zeram as ilusões e 
os pesadelos de milhões de pesso-
as, tomando as formas de tulipas, 
títulos de empresas fi ctícias, títulos 
de países da América em processos 
de independência, ações em bolsas, 
negócios imobiliários, hipotecas 
subprime, ou sabe-se o que mais. 
As bolhas são uma praga de nossa 
economia e as moedas virtuais são 
a bolha do momento.

Desde que foi lançada pelo pro-
gramador que talvez não exista, o 
Bitcoin subiu mais de 6.000.000% 
em relação ao dólar. Uma bolha 
acontece quando os preços de um 
bem se descolam de seus funda-
mentos. E um Bitcoin custar US$ 
3,3 mil ou US$ 5 mil é algo tão crível 
como eram críveis os títulos imobi-
liários que inundaram o planeta e 
levaram à ruína milhões de pessoas 
em 2008. Nas bolhas todos acredi-
tam que são espertos o sufi ciente 
para comprar no momento certo e 
vender também no momento certo, 
antes que a casa caia. As moedas 
virtuais têm uma propaganda vi-
gorosa, que se espalha pela rede, 
com promotores bem-falantes, 
falando em revolução, liberdade e 
efi ciência. Milhares de pessoas têm 
corrido para sustentar essa nova 
febre sem se atentar ao fato de que 
entrar e sair da criptomoeda custa 
caro, afi nal as corretoras cobram 
caro pela conversão. Além disso, 
a demanda é infl ada pela lógica 
das manias, presentes em todas as 
bolhas, e está crescendo em toda 
a rede. À medida que os preços 
dessas moedas também sobem, 
aumentando sua emissão, outros 
agentes vão lançando novas moe-
das. Como nada é regulado e não há 
limite para a emissão, espera-se um 
fl uxo considerável de novos emis-
sores competindo entre si. Sempre 
que um preço sobe em mercados 
que não têm barreiras à entrada ou 
à saída, vários agentes são atraídos 
para ele e a oferta é aumentada 
rapidamente. A competição fará 
com que os preços se equilibrem 
e que as moedas sejam transacio-
nadas a valores muito próximos 
de seus custos de emissão. Como 
esses custos de emissão são muito 
baixos, a tendência é que as moedas 
convirjam a um valor próximo de 
zero. Então estamos falando de 
uma moeda que não é moeda, que 
foi produzida por alguém que não 
existe, que está em um mercado 
com oferta ilimitada e que já subiu 
6 milhões por cento. E você, como 
todos os participantes de bolhas, 
acredita piamente que conseguirá 
sair no melhor momento antes 
que os preços desabem, por força 
dos irrefutáveis mecanismos de 
mercado.

(*) É Economista-chefe da Nova 
Futura Investimentos.

O Bitcoin é uma 
fraude?

Pedro Paulo Silveira (*)

A migração da Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e) para a ver-
são 4.0 contempla alterações 
importantes que facilitarão 
em alguns aspectos o enten-
dimento sobre as novidades 
tributárias introduzidas no 
âmbito da legislação do ICMS.

Se fosse utilizado o antigo 
modelo de Nota Fiscal manual 
(modelo 1 ou 1A), os contribuintes utilizariam a frente e o 
verso do documento para contemplar tantas particularidades 
obrigatórias a respeito do bem ou mercadoria.

De dados de pagamento, passando pelo frete, controle de 
fabricação, validade, identifi cação de ICMS, IPI, assim como 
aquilo que verdadeiramente interessa na relação comercial, 
que são quantidades e respectivos preços, a Nota Fiscal virou 
um hub de informação.

Agora, com a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), o documento 
fi scal existindo em forma digital para todos os efeitos legais, 
criar um, dois ou mais campos novos, um detalhe aqui outro ali, 
fi cou muito simples, basta que o arquivo em XML tenha novas 
"TAG's" e pronto. Cabe ao contribuinte emissor da NF-e correr 
atrás dos seus sistemas corporativos de controles e encontrar 
as informações e os parâmetros necessários para cumprir com 
a exigência.

A versão hoje em vigor da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é a 
versão 3.1 e fi cará valendo, ou seja, sendo aceita e autorizada 
pelas SEFAZ's até o dia 02 de julho de 2018. Porém a versão 4.0 
já foi amplamente divulgada através de Nota Técnica no portal 
ofi cial da NF-e. Estará disponível um ambiente de homologação, 
que servirá para testes das empresas a partir de 20 de novembro 
e um ambiente de produção a partir de 4 de dezembro. Caso 
não haja nova prorrogação dos prazos, as empresas poderão 
colocar em prática o desenvolvimento e testes da versão 4.0.

Outra melhoria, por conta da versão 4.0 da NF-e, que reputamos 
como providência positiva é a criação dos campos - atualmente 
TAG's – para tratar dos valores relativos ao Fundo de Combate à 
Pobreza (FCP) instituído por quase todos os Estados brasileiros 
e que é cobrado junto com o ICMS. A Base de Cálculo, o Percen-

tual e o valor do FCP estão em 
campos (TAG's) específi cos 
perfeitamente identifi cados 
no documento fi scal.

O contribuinte terá de calcu-
lar e destacar separadamente 
do ICMS e do ICMS Substitui-
ção Tributária o valor relativo 
ao Fundo de Pobreza e, quan-
do for o caso, o valor retido por 

substituição tributária do Fundo de Pobreza. Essa separação 
deixará evidente uma forma nova de tributação implementada 
pelos Estados, que veio aumentar a carga tributária. Irá requerer 
de determinados contribuintes um tratamento diferenciado 
e especial para apuração e recolhimento dos valores desses 
Fundos Estaduais, dependendo do Estado, e para tanto terão 
as respectivas "TAG's" à sua disposição.

Saindo do foco que sempre foi o objeto principal da Nota Fiscal, 
uma alteração muito importante na NF-e 4.0 foi a criação de 
um novo grupo que vai permitir a rastreabilidade de qualquer 
produto sujeito a regulações sanitárias, tais como produtos 
veterinários, medicamentos, bebidas etc. Exigirá a identifi ca-
ção dos números de lote, data de fabricação, data de validade, 
entre outros. Para o detalhamento específi co de medicamento e 
matérias primas farmacêuticas foi criado campo para informar o 
código de Produto da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), fazendo parte do Grupo de Rastreabilidade de Pro-
duto. Portanto, as empresas pertencentes a esses segmentos 
de mercado devem já ter providenciado atentamente a forma 
de buscar tais informações em seus sistemas de controle de 
produção e estoque a partir dos cadastros dos materiais sob 
controle especial de movimentação.

Com a facilidade do documento digital, haja criatividade dos 
órgãos ofi ciais de controle para implementar informações com-
plementares e, assim, criar novas versões de NF-e com novos 
layouts que virão. E, aos contribuintes, resta o cumprimento 
das normas.

(Fonte: Edmir Teles é gerente de consultoria BPO da Divisão Aplicativos
da SONDA, maior companhia latino-americana

de soluções e serviços de tecnologia).

O que muda com a NF-e 4.0?

Patrick Negri (*)

As operações de pagamento são um exemplo, uma vez que 
as PMEs não desfrutam de muito dinheiro e tampouco 
de capital humano. É comum que empresas desse porte 

apostem em um profi ssional responsável pelo setor fi nanceiro, 
que acaba desempenhando diversas tarefas como pagamento de 
contas e antecipação de recebíveis.

É bom ressaltar que hoje, 48% das PMEs brasileiras ainda não 
usam nenhum software para auxiliar a execução de tarefas admi-
nistrativas. Apenas 22% dessas empresas estão completamente 
digitalizadas, e 29% usam parcialmente serviços tecnológicos, 
de acordo com uma pesquisa feita pela consultoria Plum para a 
multinacional de soluções tecnológicas Sage.

Mesmo em meio à essa resistência, as fi ntechs surgem como 
uma alternativa para otimizar a operação e reduzir gastos por 
meio da automatização de processos. As pequenas e médias 
empresas ainda contam com uma gestão manual, por vezes feita 
em planilhas de Excel, e ainda não aderiram completamente aos 
softwares de gerenciamento integrados – também conhecidos 
com ERPs.

O fato é que as PMEs não têm o mesmo nível de automatização 
de uma grande empresa. Imagine que quando essa pequena com-
panhia precisa realizar uma cobrança, o responsável fi nanceiro 
precisa entrar no bankline, cadastrar o fornecedor, e muitas 
vezes esses registros fi cam incompletos, já que as informações 
não são centralizadas em um banco de dados. Diante disso, a 
empresa precisa emitir a cobrança por meio do banco online e 
acompanhar todos dias se o cliente pagou ou não.

PMES ainda resistem, mas 
automação do pagamento 
é um caminho sem volta

Com poucos recursos investidos em seus negócios, os pequenos empreendedores sempre tiveram que 
superar diversos obstáculos 

Ou seja, as fi ntechs que oferecem soluções automatizadas de 
pagamento, facilitam o dia a dia das PMEs, uma vez que elas 
realizam todo o trabalho. Essas ferramentas são capazes, por 
exemplo, de efetuar faturamentos no dia marcado, enviar lembre-
tes antes da data de vencimento, cobrar clientes inadimplentes 
e lançar todo o consumo de uma determinada conta durante o 
mês, para ser faturado no início do próximo mês.

Porém, essas soluções ainda não contemplam todas as dores 
de um empreendedor de pequeno/médio porte.". Existem muitas 
soluções focadas em recebimento, mas, em contraponto, a área 
de envios, que é responsável por pagamento de fornecedores, 
ou até mesmo de salários, carece de alternativas. E é importante 
que se desenvolvam ferramentas com essas funções para atender 
as PMEs da melhor forma possível. Esse é o principal desafi o do 
mercado de pagamentos voltado às pequenas e médias para os 
próximos anos.

Fora do Brasil, muitas fi ntechs estão se especializando em 
desenvolver ferramentas para o gerenciamento do fl uxo de caixa 
e de contas a pagar e a receber. Essas soluções também têm o 
potencial de reduzir, e muito, os custos de uma empresa, e nosso 
país deve abraçar essa tendência já em 2018.

Apesar da resistência, a acessibilidade à essas tecnologias por 
meio de interfaces amigáveis e preços baixos deve fazer com que 
os empreendedores se rendam as soluções automatizadas de pa-
gamento. Afi nal, automatizar processos é benéfi co para qualquer 
empresa, não importa o tamanho. Esse é um caminho sem volta.

(*) É CEO e cofundador da iugu, startup de automação fi nanceira que oferece 
serviços completos para pagamentos e recebimentos.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta segunda é o décimo sétimo dia da lunação. A Lua em Gêmeos aproxima os amigos e incrementa a vida so-
cial. Aproveite para paquerar ou ter um bom papo com alguém interessante desde cedo. À tarde, a Lua fi ca fora 
de curso as 17h14 até ingressar em Câncer as 18h38. Por isso a noite será ótima para curtir ambiente doméstico 
e permanecer junto daqueles com quem tem intimidade. À noite a Lua canceriana revela um estado de espírito 
reservado. Todos se sentem mais amorosos receptivos e protetores. Será muito gratifi cante estarmos com as pessoas 
mais com as quais tenhamos intimidade. O lar ganha especial importância.
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É tempo de alargar os horizontes 
de olhar mais adiante e perceber 
que há muito por fazer neste novo 
ano que está se aproximando. Fi-
nal da noite será ótima para curtir 
ambiente doméstico e permanecer 
junto daqueles que ama. É bom se 
preparar para transformações em 
2018. 59/459 – Vermelho.

Sendo necessário agir, deve ter 
cautela, pois pode surgir imprevisto 
se mudar seu ritmo de vida. Pense 
bem antes de fazer ou falar para não 
ter que voltar atrás no que disse. 
Em alta as atividades que usem a 
capacidade de perceber o ambiente. 
77/377 – Azul.

Mantenha-se atento aos novos 
rumos que virão em sua vida. O dia 
facilita as conexões emocionais e 
melhora a relação amorosa. Terá 
uma maior atenção das pessoas 
com quem convive na intimidade, 
dos seus familiares e dos amigos 
mais próximos. 62/662 – Amarelo.

Possíveis reviravoltas em qualquer 
situação farão prevalecer o futuro, 
a renovação com a Lua cheia em 
seu signo. Se estiver preparado 
pode pensar em união, mas evite 
rompimentos radicais. Mais sensível, 
precisará de algum isolamento para 
produzir mais e melhor neste fi nal 
de ano. 68/368 – Branco.

Os planos devem ser seguidos, sem 
alterações repentinas. Fique perto 
das pessoas a quem confi a. Mantenha 
o bom humor na vida social e no amor, 
reatando com quem você gosta. 
Viagens e passeios que envolvam 
a família e amigos estão favoráveis. 
87/587 – Amarelo.

A Lua Cheia melhora as relações 
que estavam mais tensas. Um bom 
momento para decidir retomar 
atividades paradas e levar adiante 
planos traçados antes. Se precisar, 
improvise, mas não deixe de agir e 
falar o que sente as pessoas próxi-
mas. 22/322 – Branco.

Muita coisa deverá no começo do ano 
e os resultados esperados irão apare-
cer em breve em 2018. As mudanças 
podem se realizar imediatamente, 
desde que tenham sido preparadas. 
De tarde a Lua Cheia em Câncer 
aconselha a não exagerar nos gastos. 
62/462 – Verde.

Será melhor evitar compromissos 
que exijam decisões importantes, 
abrir algum negócio e dar início a 
relacionamento que seja duradouro. 
Possíveis reviravoltas em qualquer 
situação farão prevalecer o futuro, 
a renovação. Dê atenção aos negó-
cios, visando ganhar mais dinheiro. 
10/410 – Azul.

Sol no seu signo no fi nal de semana 
ajuda a preparar o futuro. Depois do 
aniversário não haverá mais a dúvida, 
aumentando ainda mais a certeza do 
que deseja no novo ano astral. Fique 
perto das pessoas a quem ame e 
respeite e aproveite para demonstrar 
seus sentimentos. 24/724 – Amarelo.

Esta terça sendo um dia guerreiro é 
ótima para agir e mudar as emoções 
para viver um verdadeiro clima de 
festas. Ao falar refl ita antes para não 
se arrepender depois. Mantenha um 
clima de otimismo. Cuide melhor 
da saúde neste fi nal de ano, e faça 
viagens de lazer. 38/338 - Azul. 

A atividade social e os negócios em 
andamento irão trazer satisfação e 
equilíbrio. Se surgir algum imprevis-
to nestes últimos dias de 2013, virão 
às soluções em breve depois que o 
ano novo começar. Por isso não se 
afobe e aguarde o momento certo 
para resolver tudo. 96/796 – Verde.

Evite aumentar suas dívidas com 
gastos a mais e viagens não progra-
madas. Uma boa relação familiar, 
com o Sol na casa quatro, dá a chance 
de obter um bom relacionamento no 
seu lar e aproximar-se de pessoas a 
quem você ama, familiares e amigos. 
91/391 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 04 de dezembro de 2017. Dia de Santa Bárbara, São 
João Damasceno, São Bernardo de Parma, e Dia do Anjo Hahahel, 
cuja virtude é a força. Dia Nacional do Ministério Público, Dia da 

Mundial da Propaganda, Dia do Publicitário, Dia do Orientador 

Educacional, Dia do Perito Criminal Ofi cial, Dia do Trabalhador 

em Minas de Carvão e Dia do Pedicuro. Hoje aniversaria o ator Jeff 
Bridges que nasceu em 1949 o piloto Raul Boesel nascido em 1957 e 
a atriz Marisa Tomei que nasceu completa 53 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau vive a vida como se fosse uma 
aventura, uma viagem, uma busca eterna. Muitas vezes se consagra 
ao serviço de Deus. Otimista, ambicioso tem natureza determinada 
e coragem. Com poder de visão é capaz de perceber novas situações 
e tendências. É sincero, jovial e otimista, embora a falta de tato seja 
inegável. Precisa ser sempre estimulado às mudanças e a alcançar novos 
horizontes. O gosto por perigos pode resultar em acidentes pessoais.

Dicionário dos sonhos
BEIJO – Beijar a pessoa amada é sinal de entrada 
de dinheiro, mas se for uma mulher qualquer indica 
desavenças. Uma criança, novos amigos. Um homem 
qualquer cautela com seus inimigos. Um morto 
entrada de dinheiro. Um beijo de Deus indica que 
qualquer desejo será atendido. Números de sorte:  
09, 13, 27, 41 e 85.

Simpatias que funcionam
Acabar com vício das drogas e bebidas: Quem 
tem algum parente viciado em drogas ou em bebidas 
alcoólicas ou cigarro, deve escrever 7 vezes o nome 
desta pessoa em um papel branco e rezar o Salmo 
87, pedindo ao anjo Veuahiah que leve para longe 
dela este vício que só traz tristezas. Depois, coloque 
o papel dobrado dentro da Bíblia, na página desse 
mesmo Salmo e deixe lá por 7 dias. No oitavo dia, 
recite novamente todos os versículos e pense fi rme-
mente no seu pedido, depois queime o papel e sopre 
as cinzas ao vento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 3

CMC
COREOGRAFA

MOLEIRASUN
RODARONCE

GARISAMUEL
LAMIGORA
VIRUSESPAM

RESINACARNE

RODPALMITO

DPASASAD
MARINERCASE

DESOLADOP
REGOERAIL

IÕATRARA
REITORCMN

PASTORALEMÃO

Profis-
são de

Deborah
Colker

Droga
mortal dos
sem-teto
de Atenas

Às (?): sem
clientes

(o restau-
rante)

(?) Springs,
cidade da
Califórnia

(EUA)

Substância
usada para
restaurar

dentes

Gritos de
vendedo-
res ambu-

lantes
(?) Ham-
burger,

cineasta
brasileiro

Unidade
de tempo
geológico

Carne
apreciada
em "pica-
dinhos"

Autoridade
máxima de
uma uni-
versidade

Raça
comum de

cães de
guarda

Conselho
Monetário
Nacional
(sigla)

Vestimen-
ta do pé

Garagem,
em inglês

Opção mais cara ao
pagamento à vista

Abóbadas
de crânios
Artefato
circular

2 ameaças
on-line

Trabalhador
essencial
à normali-
zação das
ruas após
o Carnaval

Aflito
José Lins
do (?), ro-
mancista

Dira Paes,
atriz 

Marinheiro,
em inglês

Um, em
francês

Uma vez,
em inglês

(?) Rosa,
vocalista
do Skank
Profano

Base do
churrasco
Recheio de
empadas

Interromper
(?) de ca-
nais, diposi-
tivo de TVs

Apêndices
do cântaro

Selo de
qualidade

Contraia
núpcias

Prazer do
caridoso

Atitude
Post-(?), a-
desivo pa-
ra recados

Solicitação do cliente de operadoras de sa-
úde suplementar, regulamentada pela ANS

Empresas encarregadas de
sepultamentos

Estado de
Ijuí e Bagé (sigla)

Cobra 
com anéis

coloridos pelo corpo, difere 
da falsa por ter peçonha

Bobe
Feijão (?),

petisco 
de bares

Página
(abrev.)

(?) Dulce,
beata

Incomum
(fem.)
Rádio

(símbolo)

2/it — un. 4/once — palm — sisa. 6/garage. 7/mariner — mundano — palmito — pregões. 19/cancelamento de plano.
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Refl exõesRefl exõesRefl exõesPontilhismo
Dezessete obras da artista pon-

tilhista Izabel Litieri são destaque 
na exposição ‘Árvore da Vida’. 
Utilizando o pontilhismo como 
principal forma de expressão, 
Izabel é reconhecida internacio-
nalmente, com prêmios obtidos 
em importantes exposições em 
Florença, Roma, Paris, Nice e 
Lisboa. A artista paulistana faz 
de sua obra uma busca constante 
pelo equilíbrio junto às forças 
da natureza – árvores, pássaros, 
fl ores, paisagens, além de home-
nagear pintores essenciais para 
sua formação artística, como os 
franceses Georges Seurat e Claude 
Monet. Segundo a artista, o nome 
da exposição resume toda a sua 
trajetória de vida e arte.

Serviço: Espaço CauliArte, R. Lisboa, 
548, Cerqueira César. De segunda a sábado 
das 10h às 19h. Entrada franca. Até 23/12.

Presépio Japonês

A exposição 
“Esperança” tem a 
participação de 25 
convidados, entre 
jornalistas, arquitetos 
e designers de 
interiores

Serão exibidos 24 pre-
sépios de diferentes 
origens, procedências, 

épocas, materiais e estilos, 
montados a partir de peças do 
acervo do museu. A proposta 
curatorial envolve o olhar 
para o futuro, representado 
pela esperança, exibindo 
objetos desta arte religiosa 
que perdura por séculos e 
que simboliza o nascimento 
de Jesus.  Ao unir convidados 
com diferentes crenças, histó-
rias e tradições, um traço de 
extrema delicadeza permeia a 
mostra “Esperança”, recrian-
do essas informações emoti-
vas em presépios que podem 
ser considerados verdadeiras 
obras de arte. Em exibição, 
peças de nacionalidades e 
épocas distintas, feitos a partir 
de diferentes materiais como 

Exposição “Esperança”

argila, madeira, papel, tecido, 
barro cozido, aniagem e outros. 
A mostra é o resultado de um 
esforço coletivo, onde cada 
convidado abre seu coração e 
representa uma história uni-
versal do nascimento de Jesus. 
Nesta nova mostra de presépios 
do MAS/SP, cada convidado foi 
solicitado a descrever, através 
de palavras, sensações que 
carregassem o signifi cado desta 
palavra tão condizente com a 

data natalícia, e com nossos 
anseios humanos - ‘esperança’. 
Convidados: Adriana Bianchi, 
Ana Maria Vieira Santos, Ar-
naldo Danemberg, Artur de 
Andrade, Beth Santos, Cecilia 
Neves, Cecilia Tomanik, Deny 
Barbosa, Eliana Sanches, Eva 
Bichucher, Helena Pacheco 
Fernandes, Helô Botelho Ca-
parica, Juliana Vasconcellos, 
Lavinia Aires, Luciana Gianella, 
Luciano Dalla Marta, Maria di 

Pace, Maximiliano Crovato, 
Olivia Vianna, Paula de Lima 
Azevedo, Rita Valladares, Sofi a 
Souza Aranha, Suzana Scher-
mann, Tuza Cury e Ugo di Pace.  

Abertura: 2 de dezembro de 
2017, sábado, às 11h 

Período: 3 de dezembro de 
2017 a 6 de janeiro de 2018 

Serviço: Museu de Arte Sacra de São Pau-
lo, Av. Tiradentes, 676, Luz, tel. 3326-5393. 
De terça a domingo, das 9 às 17h. Ingresso: 
R$ 6. Até 06/01.
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Bem-estar
Encontre aquele espaço de bem-estar. Não há lugar melhor 
para começar do que a partir de um lugar de bem-estar. É 
este estado de espírito onde as coisas se tornam possíveis 
e você libera o “que é” e o “que foi”, e apenas permite.
Você deve olhar na direção que deseja. Você não pode ser 
feliz quando está olhando e se concentrando em coisas que 
o deixam infeliz. Torne-se mais consciente de que vibração 
você está colocando no mundo.
Quando você começa a dizer e a sentir o que pretende, as 
coisas ao seu redor começam a mudar, e você não pode dei-
xar de estar no fl uxo e a partir deste espaço de bem-estar, 
mais fl ui para você. O Pensamento para hoje é: “A partir 
deste espaço de bem-estar, vejo que sou abundantemente 
abençoado.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Coletivo 
No dia 2 de dezembro a nova galeria Anti-Pop vai re-

ceber a exposição “Arquivo Bijari 1997-2017”, que marca 
o aniversário de 20 anos do coletivo de artistas Bijari. 
Nesta exposição o público poderá conhecer trabalhos 
emblemáticos da produção artística do grupo, além de 
obras inéditas. Com curadoria dos próprios artistas, a 
exposição celebra projetos que ajudaram a discutir e a 
propor refl exões sobre as dinâmicas urbanas. Entre os 
destaques da retrospectiva está “Galinha”, de 2002, vídeo 
em que uma galinha é solta em lugares com distintos perfi s 
socioculturais, como o Largo da Batata em São Paulo e o 
calçadão em frente ao Shopping Center Iguatemi. As rea-
ções das pessoas e da galinha são registradas pelo grupo. 
Este projeto foi reeditado em Cuba para a 8ª Bienal de 
Havana, em 2003. Um dos projetos mais conhecidos do 
Bijari, o Praças (Im)possíveis, também estará na exposição. 
O grupo criou bicicletas adaptadas que se transformam em 
praças articuláveis, cujos espaços temporários de convi-
vência e desaceleração se confrontam com a brutalidade 
dos territórios viários onde se instalam de forma nômade.

Serviço: Galeria Anti-Pop,  R. Padre João Gonçalves, 81, Pinheiros, 
tel. 3815-7729. De segunda a sexta das 11h às 18h, e aos sábados das 
12h às 19h. Entrada franca. Até 30/02.
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Celso Sim lança homenagem ao sambista Batatinha.

O cantor e compositor Celso Sim acaba de lançar um 
álbum revisitando a obra do sambista baiano Batatinha. 
“O Amor Entrou Como Um Raio”, traz 11 canções de 
Batatinha com uma formação musical contemporânea 
e arranjos tropicalistas que penetram, tangenciam e 
contornam o gênero samba com Webster Santos (vio-
lão, cavaquinho, guitarra e bandolim), Filipi Massumi 
(cello) e Maurício Badé (percussão). Esse mesmo trio 
acompanhará Celso Sim no show de lançamento dia 8 de 
dezembro que ainda receberá a cantora Jussara Silveira 
para uma participação especial. Celso Sim vai apresen-
tar todo o repertório do álbum, incluindo “Diplomacia”, 
“Conselheiro” “Imitação” e “Direito de Sambar”, além 
de outras músicas como “Terra Estrangeira” (Zé Miguel 
Wisnik) e “Tenho Dó das Estrelas” (Zé Miguel Wisnik 
sobre poema de Fernando Pessoa). Antes e depois do 
show haverá música para dançar e bar na pista.

Serviço: Teatro Ofi cina, R. Jaceguai, 520, Bixiga. Sexta (8) às 22h. Ingressos: 
R$ 40 e R$ 20 (meia).

Samba
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para
netjen@netjen.com.br T : 3106-4171
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INICÍO MINHA COLUNA comentando a decisão tomada 
da Rede Record de Televisão na última semana de colocar um 
fi m no programa ‘Legendários’,  comandado por Marcos Mion, 
e também do programa do Gugu Liberato, exibido às quartas-
feiras. A emissora ainda vai fazer um comunicado a respeito 
dessas decisões.

O PROGRAMA ‘LEGENDÁRIOS’ ESTÁ NO AR há oito 
anos e só fi cará na emissora neste mês de dezembro, nas noites 
de sexta-feira, onde está desde 10 de março, quando a Record 
mudou sua programação e tirou a atração de sábado, para montar 
uma linha de shows onde Mion, Xuxa e Gugu estavam incluídos.  

LEGENDÁRIOS COMEÇOU COM PEGADA HU-

MORÍSTICA, estreando na Record em abril de 2010, mas o 
formato não durou muito tempo e logo foi transformado em 
programa de auditório. Neste ano no entanto, perdeu o fôlego 
ao mudar de dia. Vice-líder aos sábados, o programa foi caindo 
gradativamente de audiência.

COM ISSO PASSOU A SER FREGUÊS do Ratinho no SBT 
e fi lmes reprisados pela emissora nas noites de sextas-feiras. 
Marcos Mion não será mandado embora. Deve ser aproveitado 
na programação da emissora, até porque a Record sabe que ele 
tem propostas de outras emissoras por ser um bom profi ssional 
e nunca ter dado problema à emissora. 

OUTRO QUE ESTÁ DEIXANDO A RECORD É GUGU 

LIBERATO, como a coluna adiantou há alguns meses. Xuxa 
deverá substituí-lo, saindo das segundas-feiras com o seu ‘Dan-
cing Brasil’, e indo para as quartas-feiras no horário do Gugu. 
Será a terceira temporada do programa que só melhorou, em 
termos de audiência, depois que mudou o formato.

A RECORD, TAMBÉM NÃO QUER DEMITIR GUGU 

LIBERATO, mas quer mudar o formato de seu futuro progra-
ma, que deixará de ser musical para ser jornalístico. O mesmo 
acontece com Marcos Mion, que também será aproveitado pela 
emissora dentro da grade de programação.  

SEGUNDO OS EXECUTIVOS DA RECORD, Gugu Libe-
rato é a pior audiência da emissora, não conseguindo pontuar 
como fazia no SBT. Aliás, o apresentador está pela segunda 
vez de volta a Record. A coluna procurou Marcos Mion e Gugu 
Liberato, ambos não quiseram comentar a decisão da emissora.

A GRANDE VERDADE É QUE A REDE RECORD perdeu 
sua vice-liderança para o SBT e todas as modifi cações não deram 
bons resultados, inclusive ‘Fazenda Nova’. ‘Chance’ é a pior 
audiência de todos os tempos e, com isso, a emissora pensa em 
não voltar mais com esse reality que já cansou o telespectador.

FRASE FINAL: Os humilhados serão exaltados!

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

Se a tendência persistir, 
em 2030, existirão 3,5 mi-
lhões de casos novos. Os 

dados constam em um relatório 
divulgado hoje, o “Statistical 
Update on Children and AIDS 
2017” (Atualização das Esta-
tísticas da Infância e AIDS, na 
tradução livre). 

Segundo o Unicef, os progres-
sos na prevenção e controle da 
doença na adolescência são 
“inaceitavelmente” lentos. Só 
em 2016, 55 mil adolescentes 
morreram de causas ligadas ao 
HIV, sendo que 91% viviam na 
Áfi ca Subsaariana. Os dados 
ainda revelam disparidade 
de gênero. Para cada cinco 
meninos que convivem com a 
doença, são sete meninas da 
mesma idade que contraem 
o vírus.

“Continuar com progressos 
assim tão lentos significa 
brincar com a vida das crian-
ças e condenar as gerações 
futuras a uma vida com o HIV 
ou a AIDS, o que poderia ser 
evitado. Devemos agir urgen-
temente”, disse Chewe Luo, 
responsável pelo departamen-

Os progressos na prevenção e controle da doença na adolescência são “inaceitavelmente” lentos.

HIV infecta 18 crianças por hora 
no mundo, alerta Unicef

No Dia Mundial de Luta contra a Aids, celebrado na sexta-feira (1), o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) informou que 18 crianças contraem o vírus a cada hora no mundo
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to de HIV no Unicef. Apesar 
das estatísticas alarmantes, 
o Unicef reconheceu que 
houve melhora na prevenção 
da doença, principalmente na 

transmissão de mãe para fi lho.
Desde 2000, cerca de 2 

milhões de mortes foram 
evitadas. Para evitar maior 
disseminação da doença, a 

organização acredita que é 
necessário investir em inova-
ções médicas, como o teste 
autodiagnóstico de HIV e 
remédios pediátricos (ANSA).

Movimento visa ensinar às crianças o valor e o signifi cado de suas danças e músicas. 

Oscar Escamilla/ANSA

A Colômbia busca curar as feridas de 
meio século de guerra refugiando-se em 
alguns de seus maiores méritos coletivos: 
a arte, a música e a cultura.

Na última semana se celebrou o primeiro 
ano da assinatura do acordo de paz, que, 
além das discussões políticas, signifi cou 
uma pausa para muitas populações atin-
gidas por ataques e incontáveis delitos e 
violências causados pela guerra.

Consultada sobre como a arte e o conjun-
to de suas expressões aproveitaram este 
primeiro ano de paz, a ministra da Cultura 
da Colômbia, Marina Garcés, respondeu 
que “de muitas maneiras” e fez uma breve 
lista de realizações. “Estamos chegando 
pela primeira vez a diversos lugares que 
por causa dos confl itos estavam isolados. 
Estamos evidenciando a dimensão integra-
dora da cultura, promovendo espaços de 
encontro, transformação, cura e esperança 
através dele”, afi rmou.

“Durante este ano, por exemplo, che-
gamos com programas como Expedição 
sensorial aos caminhos e aldeias da região 
de Montes de Maria para construir com seus 
habitantes e fortalecer suas manifestações 
culturais”, ressaltou Garcés. A “Expedição 
sensorial” é um projeto de quatro anos, 
iniciado em 2016, no qual o Ministério 
consulta as populações mais afetadas pelo 
confl ito armado interno sobre as expres-
sões artísticas que foram silenciadas ou 
afetadas pela violência, a fi m de recuperar 
a memória e identidade.

Montes de Maria é uma sub-região no 
norte do país composta por 15 municípios, 
onde a guerra estava furiosa entre os ha-
bitantes, a ponto de que, no período de 10 
anos, foram cometidos 56 massacres, uns 
4 mil assassinatos políticos e 200 mil pes-
soas deslocadas, de acordo com dados da 
“Verdad Abierta”, um portal especializado 
em confl ito. No ano passado, em Montes 

Colômbia, quando a arte
e a música curam as feridas

ANSA

de Maria, 1832 crianças participaram de 
sessões de treinamento em dança e música, 
e 189 pessoas se juntaram para aprender 
desde maquiagem até manutenção de 
instrumentos musicais. 

Em vários desses municípios, as gaitas, 
um tipo de fl auta feita a partir de uma 
madeira local, e os tambores eram os 
instrumentos que colocavam a música no 
cotidiano e serviram de veículo para a ex-
pressão cultural. No entanto, tudo mudou 
quando os grupos paramilitares forçaram 
os músicos locais a tocarem seus ritmos 
para animar seus assassinatos, o que levou 
muitas dessas localidades a não tocar essas 
músicas novamente por causa da dor que 
elas causaram.

Trata-se de uma “violência simbólica”, 
disse a ministra Garcés, depois de afi r-
mar que a “paz” encorajou várias dessas 
comunidades a “tocar os instrumentos 
em suas danças”. Francisco Saravia é um 

administrador público que fez mestrado 
em gestão cultural na Europa e que agora 
compõe metodicamente as tradições orais 
de Son de Negros, uma dança de Mahates, 
departamento de Bolívar, que também foi 
“desligado” temporariamente por causa 
da guerra.

“As comunidades mais vulneráveis 
e mais afetadas pelo confl ito armado 
colombiano foram nossos negros, que 
se refl etiram no Chocó e setores como 
Montes de Maria, San Basilio de Palenque, 
onde ocorreram uns massacres horríveis”, 
afi rmou Saravia. Ele ainda acrescentou 
que, os que sofreram, foram justamente as 
“comunidades afros, as mais vulneráveis, 
as primeiras a apoiar o processo de paz”.

Saravia, junto com outros diretores 
culturais da região, está determinado a 
ensinar às crianças o valor e o signifi cado 
de suas danças e músicas, muitas delas 
ligadas ao mundo africano.

Arroz com feijão pode ser 
um dos pratos de preferência 
nacional, mas outro alimen-
to também está ocupando 
lugar de destaque na mesa 
dos brasileiros: o macarrão. 
Segundo estudo da Nielsen, 
encomendado pela Abimapi 
(Associação Brasileira das In-
dústrias de Biscoitos, Massas 
Alimentícias e Pães & Bolos 
Industrializados), mesmo com 
mercado estagnado, o Brasil é 
o terceiro maior consumidor de 
macarrão no mundo, perdendo 
apenas para os Estados Unidos 
e para a Itália. 

Considerando todas as re-
giões do país, 9 em cada 10 
pessoas comem massa com 
frequência. Quanto ao modo 
de preparo, para agradar toda 
a família, os lares tendem a 
optar por tipos de macarrão 
comuns e receitas tradicionais. 
De acordo com a análise, 96% 
da população não busca novas 
receitas e 98% deixa de lado as 
opções premium do produto, 
como as caseiras, sem glúten, 
grano duro e frescas. Entretan-
to, cada vez mais consumidores 
estão modifi cando seus hábitos 
nutricionais motivados por sen-
sibilidades alimentares, alergias 
ou convicções pessoais. 

Pela pesquisa Nielsen, 2.3 
milhões de lares evitam comer 
macarrão por não acharem um 
alimento saudável. Essa parcela 
também evita o uso de sal (20% 
acima da média) e gordura 
(15%). Frente a este cená-

rio, duas grandes tendências 
despontaram para alavancar a 
categoria: “masterchef” e sau-
dabilidade. Com a migração do 
consumo para dentro de casa, é 
muito comum que os brasileiros 
coloquem literalmente a mão na 
massa, buscando sofi sticação 
no cardápio caseiro e privile-
giando reuniões com os amigos. 

Atualmente, 68% dos lares 
que procuram por receitas 
gostam de cozinhar (10% acima 
da média), e 49% optam por 
massas mais sofi sticadas ao 
convidarem conhecidos para 
alguma refeição em casa (10% 
acima da média).

“Explorar receitas nas em-
balagens, promover concursos 
de receitas ou, até mesmo, 
comunicar quão divertido é 
cozinhar são boas alternativas 
para os agentes de mercado 
se beneficiarem do efeito 
masterchef”, comenta o líder 
da indústria de Alimentos da 
Nielsen, Domênico Tremaroli. 

Quanto ao tópico sauda-
bilidade, os consumidores 
querem comer com mais 
saúde, mas não podem fazê-lo 
sozinhos. Tremaroli, afi rma 
que “é essencial que os fa-
bricantes enfatizem em suas 
comunicações, por exemplo, 
os benefícios nutricionais, a 
diversidade de opções de mas-
sas, desmistifi cando alguns 
aspectos negativos do produto 
que estão na cabeça do con-
sumidor e que impactam seu 
crescimento”(Abimapi). 

Macarrão: mais um 
prato queridinho

na mesa do brasileiro
Divulgação

Marco Cassel (*)
 
Em visita ao museu da minha cidade, 

deparei-me com fotografi as antigas que 
retratavam os primeiros comércios do 
lugar. 

Percebi que existia um negócio por 
ramo de atividade. Os comerciantes locais 
não enfrentavam a concorrência, nem 
física e muito menos virtual. Para que as 
pessoas comprassem de outro comércio 
tinham que se deslocar por quilômetros 
com suas carroças, ou seja, era pratica-
mente inviável. Imaginei os donos desses 
estabelecimentos dizendo “Ah, eu tenho 
duzentos clientes...”, outro dizendo “Eu 
tenho trezentos...” e assim por diante.

Então, pensei em suas reações quando 
chegaram à cidade os primeiros con-
correntes. Acabou a zona de conforto. 
Quantos clientes será que cada um 

poderia dizer que tinha diante dessa 
nova realidade? Pois é, a partir daquele 
momento nenhum dos comerciantes que 
enfrentava a nova concorrência – tam-
pouco os novos comerciantes – podiam 
dizer que “tinham” clientes, pois estes 
passaram a ser do mercado. 

Mesmo que digamos que muitos clientes 
eram “fi éis”, que compravam por amizade, 
no momento em que existe concorrência, 
existe também a possibilidade da troca, 
portanto, os clientes passam a ser do 
mercado. Imagine nos dias de hoje, que 
temos milhares de concorrentes físicos 
e virtuais espalhados pelo mundo todo. 

Por isso, quando vejo donos de em-
presas dizendo que tem mil, dois mil 
clientes, respondo: “Você não TEM ne-
nhum cliente. Eles ESTÃO seus clientes”. 
Então, sugiro que trabalhemos, nesse 
mercado extremamente competitivo em 

que estamos inseridos, com a consciência 
de que não “temos” nenhum cliente, mas 
que eles “estão” nossos clientes.

A má notícia é que se hoje “estão” nos-
sos clientes, amanhã podem “estar” na 
concorrência. Mas, como sou palestrante 
motivacional e sempre procuro o lado 
positivo das situações, imagino a grande 
possibilidade que temos de fazer com que 
os clientes que “estejam” na concorrência 
passem a “estar” nossos clientes. Por 
isso, te convido a enxergar uma imensa 
oportunidade de expandir seus negócios, 
sem medo, saindo da zona de conforto e 
entendendo que hoje, apesar de toda a 
concorrência, nossos negócios possuem 
o planeta como limite.

Excelentes negócios para todos!

(*) - É palestrante motivacional, especialista em 
superação, criação de valor e em tocar o coração 

das pessoas (www.marcocassel.com.br). 

Clientes: você não os tem.
Eles é que estão com você



O novo campo de 

batalha é o mundo 

digital

A tecnologia presente 
na vida das pessoas 
moldou um consumidor 

exigente e cada vez mais certo 
sobre o alto nível de serviço 
que o satisfaz. Pense bem: é 
o desempenho e capacidade 
das aplicações que defi nem 
o sucesso de uma empresa 
em um mundo que tenha se 
tornado digital. 

Os resultados de negócio têm 
relação direta com performan-
ce e estabilidade dos sistemas. 
Não há como lutar contra isso. 
As empresas, mais cedo ou 
mais tarde, precisarão se ade-
quar a nova realidade. Afi nal, o 
software está revolucionando 
o mundo, certo? 

Caminhamos para um mo-
mento em que toda companhia 
será uma empresa de TI. E, 
nesse contexto digital, o su-
cesso e o fracasso de uma or-
ganização estão intimamente 
ligados à experiência que seu 
time de tecnologia consegue 
entregar a partir dos sistemas 
que chegam para os usuários, 
sejam clientes ou funcionários. 

Pense bem (mas responda 
rápido): Qual é o canal de maior 
movimentação de um banco? 
Das duas uma, ou é o internet 
banking ou é o aplicativo que 
roda nos smartphones de mi-
lhões de clientes. Quer uma 
prova disso? Segundo dados 
divulgados pela Federação 
Brasileira dos Bancos (Fe-
braban), dispositivos móveis 
foram responsáveis por 34% do 
volume de transações bancá-
rias em 2016. E esse percentual 
vai crescer. 

E-commerce, companhias 
de utilities, governos, segura-
doras e tantos outros, seguem o 
mesmo rumo visto em fi nanças 
e precisam entregar aplicações 
efi cientes e rápidas para seus 
consumidores. Web e mobile 
são operações que precisam 
funcionar 24 horas por dia 
durante sete dias por semana. 
Se o canal digital não estiver 
operando, os impactos são gi-
gantescos - tanto em termos de 
negócio quanto de percepção 
por parte dos usuários. 

Aliás, vale reforçar, essa 
necessidade não se limita ao 
B2C. Pense nos efeitos de uma 

instabilidade na aplicação que 
uma seguradora oferece a seus 
corretores? Ou que uma gran-
de rede de varejo pode causar 
sem o acesso ao seu estoque 
e reposição de mercadorias? 

Existe aqui um paradoxo. 
Se de um lado as empresas 
necessitam oferecer uma re-
lação simples, rápida e estável 
por meio das aplicações, do 
outro, há um desafi o enorme 
para o time da TI trazido pela 
complexidade gerada por 
esses ambientes. Isso acon-
tece porque a simplicidade 
e a funcionalidade na ponta 
exigem mais interconexões e 
correlações entre tecnologias 
que sustentam os sistemas. 
Quanto mais digital e conecta-
da a sua empresa, mais crítico 
será o componente de gestão 
do ambiente. 

O segredo para não se perder 
nos caminhos de sua jornada 
digital está em uma postura 
efetiva de olhar para aplicações 
com uma visão de negócios. As 
empresas costumam patinar 
um pouco na análise de dados 
digitais. As métricas mudam 
– assim como os perfi s e as 
necessidades - quando você 
precisa acompanhar toda a 
jornada do cliente, quantos 
componentes ou serviços esse 
app está processando e outras 
informações para, a partir 
dessa visão analítica, tomar as 
melhores decisões. 

Olhar o desempenho das 
aplicações em tempo real sob 
um viés de negócios ajuda 
empresas a se movimentarem 
de forma mais rápida frente a 
novas expectativas dos clien-
tes e a tecnologia que defi ne 
a performance dos negócios. 

Vamos então mudar a per-
gunta do título. Sabe por que? 
Simplesmente porque sua 
aplicação não pode mais travar, 
parar ou falhar. Em um mundo 
totalmente digital, experiên-
cia do usuário, aplicativos e 
negócios são convergentes e 
inseparáveis. Cabe às empre-
sas focarem neste cruzamento 
e monitorarem o impacto de 
cada linha de código nos re-
sultados comerciais. 

Este é o momento. 

(*) - É líder da operação latino-
americana da AppDynamics, 

fornecedora de soluções APM 
(Application Performance 

Managment) adquirida pela Cisco 
(www.cisco.com.br). 

O que você faz
quando a aplicação de 

negócios para?
Diogo Tamura (*)

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

Ana Marson – Consultor – Jornalista gaúcha, 
retrata em curtas crônicas, sua vivência em terras 
paulistas. Entre muitas mudanças, conhecemos o 
cotidiano de uma pessoa que tentou, de maneira 
isenta, acompanhar a faina de uma cidade que 
parece atabalhoada, “engole” pessoas e que jamais 
adormece. O leitor paulista poderá apreciar, em suas 

letras eivadas de humor, inteligente sarcasmo, e também amor, 
detalhes que escapam-lhes aos olhos. A crônica, titulo da obra, 
é simplesmente hilária. A autora, já cumpriu seu “purgatório” , 
retornou aos costumes sulistas. Será sempre bem vinda, literária 
e pessoalmente!

A Cobra da Laranjeira

Patrick Paul - Polar – Dissecando, de manei-
ra interpretativa, uma obra clássica da literatura 
medieval francesa: “Perceval ou o Romance do 
Graal”, o internacional professor, busca refl etir, em 
cada capitulo, segredos incrustados, e desvela, após 
investigação, os mistérios que corresponde ao Santo 

Graal. Notadamente não é uma obra esotérica, buscando algum 
sensacionalismo, e sim, trata de interpretar seus simbolismos. 
O autor, tem cabedal sufi ciente para determinar um norte 
qualitativo, nessa matéria tão explorada, as vezes somente 
comercialmente. Obra de grande peso e vulto. Para poucos!

O Segredo do Graal: Perceval e 
a via da liberação – Vol I

Pe. Lício de Araujo Vale – Loyola – Um 
trabalho de relevante importância, que ilumina 
um assunto, discutido com um certo silêncio, dada 
sua implicação fi losófi ca, legal, social e religiosa. O 

padre abriu um leque bem abrangente sobre o ainda estabe-
lecido tabu. Pesquisou à exaustão a personalidade do suicida, 
eventuais motivos e a maneira como cada setor social encara 
o fato, bem como suas consequências, não limitando-se ao seu 
viés religioso. Contundente. Esclarecedor!

E Foram Deixados para Trás: 
Uma refl exão sobre o
fenômeno do suicídio

Mailza de Fátima Barbosa - Paula Kranz 

(Ilustr) – Do Brasil – Menina que gosta de falar, e 
fala muito, sentiu-se pressionada quando taxada de 

tagarela, palavra que desconhecia. Isso fez com que diminuísse 
seu ímpeto “falador” . Somente em casa, sentia-se a vontade 
para exercer seu fascínio: falar. Resolveu escutar as pessoas. 
Foi escolhida para uma importante apresentação no teatro da 
escola, justamente por falar bastante. Foi a glória! Interessante 
obra que resvala no bullying , que sem atacar a integridade do 
leitor, motivará os infantes à refl exão sobre a importância de 
ouvir e ser ouvido, para manter as relações em termos de total 
respeitabilidade. Ótimo.

Bruna, a Tagarela

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

Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)
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O aneurisma cerebral é 
uma doença silenciosa, 
quer dizer, não apresen-

ta sintoma algum ao longo da 
vida, a não ser, é claro, quando 
ele se rompe. É causado pelo 
enfraquecimento da parede de 
uma das artérias sanguíneas 
que irrigam o cérebro. Quando 
esta artéria está fragilizada, 
com a pressão do sangue for-
ma-se uma espécie de “balão”, 
cujo termo médico é aneurisma.

“Cerca de 9 a cada 100 mil 
pessoas irão vivenciar o rompi-
mento do aneurisma, que causa 
hemorragia. Ele é fatal em 50% 
dos casos. Dos que sobrevivem, 
aproximadamente 66% vão ter 
sequelas”, relata o neuroci-
rurgião Dr. Iuri Weinmann, do 
Centro Neurológico Weinmann.

Assim como muitas doenças, 
o aneurisma cerebral ainda é 
cercado de mitos. Saiba o que 
é verdade e o que é mentira.
 1) O aneurisma pode ser 

congênito - VERDADE: 
algumas pessoas podem  
nascer com anormali-
dades nas paredes dos 
vasos sanguíneos ou com 
alguma doença hereditá-
ria que agrava possíveis 
problemas nas paredes 
arteriais, predispondo-as 
a um aneurisma. Entre-
tanto, os fatores externos 
são as principais causas. 
Os dois mais importantes 
são o fumo, que danifi ca 
a parede do vaso, e a 
hipertensão;

 2) É possível ter mais de 
um aneurisma de uma 
vez? - VERDADE: da-
dos da American Stroke 
Association apontam 
que se a pessoa tem um 
aneurisma, há entre 15% 
e 20% de chance de ter 
outro simultaneamente;

 3) Homens têm mais chance 
de ter aneurisma - MITO: 

Mitos e Verdades sobre 
o Aneurisma Cerebral

Duas a cada 100 pessoas, em média, têm um aneurisma no cérebro, segundo dados da OMS, mas a 
imensa maioria jamais irá descobrir este fato

vítimas de fortes dores 
de cabeça, 1% é diagnos-
ticado com hemorragia 
subaracnóidea. 

 7) Sexo pode aumentar a 
chance de o aneurisma 
se romper - VERDADE: 
um estudo publicado na 
revista Stroke mostrou 
que o sexo é um dos 
gatilhos para o rompi-
mento de um aneurisma, 
aumentando a chance – 
temporariamente – em 
4,3%. Já o consumo de 
café pode fazer o risco 
crescer em 10,6% e ati-
vidade física vigorosa, em 
7,9%;

 8) O tratamento do aneu-
risma requer grandes 
cirurgias - DEPENDE: 
se o aneurisma é muito 
pequeno, pode-se de-
cidir por apenas fazer 
um acompanhamento 
ou por uma cirurgia mi-
nimamente invasiva. A 
cirurgia tradicional para 
tratar um aneurisma se 
chama craniotomia. Por 
meio de uma pequena 
incisão no crânio, o mé-
dico implanta um clipe 
metálico entre o vaso 
normal e o aneurisma. É 
uma cirurgia que pode 
demorar mais de quatro 
horas, feita com aneste-
sia geral.

Graças ao avanço das técnicas 
cirúrgicas, hoje é possível rea-
lizar a embolização endovascu-
lar. O médico faz uma pequena 
punção na artéria femoral na 
virilha e implanta um micro 
cateter até o interior do aneu-
risma. Depois, o médico insere 
sucessivas espirais metálicas no 
interior do saco aneurismático 
até a exclusão circulatória. 
Esta técnica reduz as taxas de 
morbidade e mortalidade (Ag.
Health).

três mulheres a cada dois 
homens sofrem com a 
condição. “Aproximada-
mente 60% dos que se 
rompem acontecem em 
mulheres”, diz o neuroci-
rurgião. Outro dado que 
pesa contra as mulheres: 
quando o aneurisma se 
rompe, elas têm 74% 
mais chance de ter he-
morragia subaracnóidea 
(HSA), segundo estudo 
publicado na revista 
Neurology. A HSA, quer 
dizer, o extravasamento 
do sangue para o espaço 
entre o cérebro e o crâ-
nio, é um dos eventos 
mais catastrófi cos de que 
se tem conhecimento 
na medicina, com uma 
letalidade de 50%;

 4) Os sintomas do aneuris-
ma parecem com os de 
um AVC. SIM E NÃO. 
Muitas pessoas passarão 
a vida sem saber que 
tinham um aneurisma. 
“Mas, quando os aneuris-
mas crescem, eles podem 
pressionar determinadas 
áreas do cérebro, cau-
sando sintomas que são 

idênticos aos de um AVC, 
como, por exemplo, visão 
dupla, perda de equilíbrio 
e problemas na fala;

 5) Aneurisma pode causar 
um AVC? - VERDADE: 
uma das causas do aci-
dente vascular cerebral 
(AVC) é o rompimento 
de um aneurisma. Neste 
caso, estamos falando 
do acidente vascular 
cerebral hemorrágico, 
que além da hemorra-
gia, causa aumento da 
pressão intracraniana e 
inchaço no local.

 6) Aneurisma rompido 
pode ser confundido 
com enxaqueca - VER-

DADE: um dos sinto-
mas-chave do aneurisma 
que se rompeu é uma 
dor de cabeça fortís-
sima e praticamente 
incapacitante, pois ela 
é acompanhada de náu-
sea, vômito, fotofobia, 
visão dupla e até perda 
de consciência. Dados 
da Brain Aneurysm Fou-
ndation estimam que de 
todos os pacientes que 
correm para o hospital, 

D
iv

ul
ga

çã
o

Claudia Santos (*)

O desempenho das lideranças 
é um fator crucial para o cres-
cimento das empresas. 

Afi nal, não é segredo que 
gestores comprometidos e 
preocupados com o desenvol-
vimento de seus funcionários 
conseguem atingir melhores 
resultados e aumentar o enga-
jamento da equipe. No entanto, 
o que acontece em muitas 
companhias é que os líderes 
estão mais focados em funções 
técnicas e nos esforços para im-
pulsionar os negócios, mas não 
dedicam o mesmo esforço para 
a área de gestão de pessoas. 

Em muitos casos, não há nem 
um setor específi co destinado 
a avaliar o desempenho dos 
colaboradores, motivar e reco-
nhecer talentos. Com a chegada 
de novas tecnologias – somada 
ao aumento do número de 
concorrentes, às mudanças no 
mercado de trabalho e às incer-
tezas da economia -, inspirar as 
lideranças se tornou um desafi o 
ainda maior. 

Oferecer uma boa remune-
ração e um plano de carreira 
já não é mais sufi ciente para o 
líder do século XXI: ele também 
precisa trabalhar com propósito 
e acreditar nos valores da or-
ganização. Para isso, é preciso 
haver uma mudança cultural na 
empresa. É necessário investir 
cada vez mais no desenvol-
vimento das habilidades dos 
gestores, principalmente no 
que se refere às competências 
comportamentais.

Para gerir bem o seu time, o 
líder precisa ser incentivado a 
investir em autoconhecimento, 
tomar decisões estratégicas, 
delegar tarefas, trabalhar em 

O que fazer quando o 
líder está desmotivado?

equipe, administrar confl itos e 
pensar na organização como um 
todo. Além disso, a companhia 
deve promover a colaboração 
entre todos os funcionários e 
promover um diálogo aberto 
e transparente. Uma comuni-
cação efi ciente é fundamental 
para ganhar a confi ança da 
equipe e, consequentemente, 
motivar os líderes a trabalhar 
com comprometimento. 

Para que isso funcione, eles 
precisam confi ar que os dis-
cursos bonitos serão revertidos 
em práticas do dia a dia. A 
valorização da hierarquia e do 
autoritarismo já não tem espaço 
em empresas que querem se 
manter competitivas no mer-
cado. Para que suas lideranças 
se sintam de fato motivadas, 
elas precisam entender que a 
colaboração e a humanização 
das relações são pontos fun-
damentais para construir um 
ambiente de trabalho saudável 
e produtivo.

(*) - É especialista em gestão 
estratégica de pessoas, palestrante, 

coach executiva e diretora da Emovere 
You (www.emovereyou.com.br).
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O turismo brasileiro apresenta sinais de 
reação. O gasto de estrangeiros em território 
nacional teve salto de 6% em outubro, gerando 
uma receita de R$ 463 milhões. Na última 
pesquisa mensal de serviços, divulgada pelo 
IBGE, as atividades turísticas cresceram 2% 
no mês de setembro em relação a agosto. 
“Sabemos o quanto é importante a entrada de 
mais receitas, para continuarmos a retomada 
da economia nacional. O turismo tem grande 
potencial para ser ainda mais importante 
na geração de renda e empregos no Brasil”, 
declara Vinicius Lummertz, presidente da 
Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo). 
Os brasileiros que viajaram para fora do Brasil 

também gastaram mais. Em outubro, R$ 1,6 
bi foi o montante gasto por brasileiros no 
exterior. Este valor representa aumento de 
15%, se comparado ao mesmo período do 
ano anterior.

Os índices da indústria e de serviços mos-
tram a retomada do crescimento econômico. 
Isto se deve a confi ança do mercado, que vê 
um avanço do país com as reformas que estão 
sendo implementadas. Para o turismo, as mu-
danças que modernizam o setor devem chegar 
logo também. O projeto de lei 2724/2015, que 
transforma a Embratur em agência, permite a 
abertura de capital das companhias aéreas para 
investimentos estrangeiros e mais atualização 

de 132 artigos da Lei Geral do Turismo deve 
entrar para votação em caráter de urgência 
na Câmara na próxima semana.

O turismo teve crescimento de agosto para 
setembro no Rio de Janeiro (6,3%), Pernam-
buco (6,2%), Santa Catarina (2,7%), Paraná 
(2,1%), Bahia (1,0%), Distrito Federal (0,9%), 
São Paulo (0,8%), Rio Grande do Sul (0,3%) 
e Minas Gerais (0,2%). Em comparação a 
setembro do ano passado, quem teve melhor 
desempenho foram o Paraná, com crescimento 
de 10,2%, Pernambuco (7,8%), Santa Catarina 
(7,2%), Goiás (5,2%), Espírito Santo (4,8%), 
Minas Gerais (1,2%).

Fonte: Embratur

Indicadores apontam recuperação do turismo no país


