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“Gostaria de dizer para 
você que viva como 
quem sabe que vai 
morrer um dia, e que 
morra como quem 
soube viver direito”.
Chico Xavier (1910/2002)
Expoente do Espiritismo

BOLSAS
O Ibovespa: +0,25% Pontos: 
72.607,69 Máxima de +0,88% 
: 73.069 pontos Mínima de 
-0,21% : 72.277 pontos Vo-
lume: 17,75 bilhões Variação 
em 2017: 20,56% Variação no 
mês: 0,88% Dow Jones: +0,7% 
(18h33) Pontos: 24.679,88 
Nasdaq: +1,19% (18h33) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3066 Venda: R$ 3,3071 
Variação: -0,87% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,38 Venda: R$ 3,48 
Variação: -0,76% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3176 Venda: R$ 
3,3182 Variação: -0,45% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2800 
Venda: R$ 3,4530 Variação: 
-0,86% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,90% ao 
ano. - Capital de giro, 10,14% ao ano. 
- Hot money, 1,14% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.257,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,03% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 134,000 
Variação: +1,06%.

Cotação: R$ 3,2985 Variação: 
-1,43% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,1757 Venda: US$ 1,1757 
Variação: -0,07% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8870 Venda: R$ 
3,8890 Variação: -1,19% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8370 Ven-
da: R$ 4,0430 Variação: -0,91%.

tos: 6.938,18 Ibovespa Futuro: 
-0,13% Pontos: 72.975 Máxi-
ma (pontos): 73.820 Mínima 
(pontos): 72.665. Global 40 
Cotação: 899,919 centavos de 
dólar Variação: -1,43%.

O presidente Temer 
procurou mostrar oti-
mismo ao falar sobre 

a reforma da Previdência ao 
dar posse ao deputado fede-
ral Carlos Marun (PMDB-MS) 
como ministro da Secretaria 
de Governo. Disse que o adia-
mento da votação para feve-
reiro de 2018 foi “ótimo” e 
que o governo ganhou tempo 
para garantir mais votos. “Vai 
fi car para fevereiro? Ótimo. 
Porque estamos contando 
votos. No mês de janeiro, 
os parlamentares vão para 
suas bases e verão que não 
há oposição feroz à reforma 
da Previdência”, disse Temer.

Para Temer, adiamento da 
reforma da Previdência foi 
“ótimo” para ganhar votos

O presidente deu posse 
ao novo ministro depois de 
receber alta do Hospital Sírio-
-Libanês, onde passou por uma 
pequena cirurgia urológica. 
Como tem sido hábito em sole-
nidades nas últimas semanas, 
Temer utilizou a cerimônia 
para defender a reforma da 
Previdência.

Após mencionar as oscila-
ções do mercado quando há 
dúvidas sobre a aprovação da 
reforma, Temer se mostrou 
confi ante no sucesso do go-
verno. 

Temer aproveitou para pedir 
ao novo ministro todos os es-
forços em prol da reforma. “Eu 

peço a você, viu Marun, que 
na sua atuação na articulação 
política, dedique-se dia e noite, 
18 horas por dia, se possível 20 
horas, à reforma da Previdên-
cia. Você tem energia para isso, 
energia física, comunicativa, 
intelectual”. Marun substitui 
na pasta o também deputado 
federal Antônio Imbassahy, 
que se despediu do cargo 
defendendo o papel do PSDB 
no governo Temer após o im-
peachment da ex-presidente 
Dilma Rousseff. 

Segundo ele, o partido não 
contrariou a sua história e 
assumiu o compromisso com a 
agenda de reformas, que “vem 

O presidente Michel Temer dá posse ao novo ministro da Secretaria de Governo,

Carlos Marun, em cerimônia no Palácio do Planalto.

sendo cumprida rigorosamen-
te”. Em discurso no evento, o 
tucano elogiou o trabalho do 
Congresso, ao aprovar projetos 

enviados pelo governo. Antes 
de elogiar a “experiência e a 
qualidade” de Carlos Marun 
para assumir o cargo, o agora 

ex-ministro mencionou as 
dificuldades do trabalho 
na Secretaria de Governo 
(ABr).

Oscar de fi lme estrangeiro
O fi lme italiano ‘A Ciambra’, do 

diretor Jonas Carpignano, e o bra-
sileiro ‘Bingo: O Rei das Manhãs’, 
dirigido por Daniel Rezende, fi ca-
ram de fora da disputa pelo prêmio 
de Melhor Filme Estrangeiro no 
Oscar de 2018. Seguem na disputa 
o chileno ‘A Fantastic Woman; 
o húngaro ‘On Body and Soul; o 
israelense ‘Foxtrot’; o libanês ‘The 
Insult’; o russo Loveless; o senega-
lês ‘Felicité’; o sul-africano ‘The 
Wound’; e o sueco ‘The Square’.

O presidente do TSE e minis-
tro do STF, Gilmar Mendes, disse 
na sexta-feira (15) que a redução 
do número de autoridades com 
direito a foro privilegiado é um 
equívoco e que não vai funcio-
nar. “O Brasil tem um índice 
quase negativo de persecução 
criminal; 8% dos homicídios 
são revelados. Uma justiça que 
funciona mal agora vai receber 
os políticos. Não vai funcionar. 
Eu sou mau profeta. Aquilo que 
eu falo acontece”, disse Gilmar, 
após reunião com os presidentes 
dos tribunais regionais eleitorais, 
no Rio de Janeiro.

Para ele, a questão do foro 
privilegiado precisa de mu-
danças, mas o tema deve ser 
tratado pelo Congresso. No 
dia 23 de novembro, o minis-
tro Dias Toffoli pediu vista do 
processo que trata da restrição 
ao foro privilegiado para parla-
mentares. Até o momento, oito 
integrantes da Corte se mani-
festaram a favor de algum tipo 
de restrição na competência da 
Corte Suprema para julgar cri-
mes praticados por deputados 
e senadores. Não há data para 
retomada do julgamento.

O ministro, que ainda não 
participou do julgamento sobre 
a manutenção da autorização 
legal para que a PF possa 
negociar delações premiadas, 

Presidente do TSE,

ministro Gilmar Mendes.
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O novo ministro da Secreta-
ria de Governo, Carlos Marun 
(PMDB-MS), tomou posse do 
cargo na sexta-feira (15), no 
Palácio do Planalto, em subs-
titruição a Antônio Imbassahy 
(PSDB-BA), que comandou a 
pasta desde fevereiro e agora 
vai retomar seu mandato de 
deputado federal. Dirigindo-
-se a Temer, Marun colocou-se 
como um “soldado” a serviço do 
presidente.

“Vejo no senhor um homem 
determinado a fazer aquilo 
que o Brasil precisa. Afi rmo 
que serei e sou, a partir desse 
momento, um soldado sob o 
vosso comando em sua árdua 
luta para fazer do vosso país 
um país melhor para todos os 
brasileiros”, discursou Marun. 
Vários ministros, líderes parti-
dários, prefeitos de municípios 
de Mato Grosso do Sul, embai-
xadores e parentes do ministro 
também participaram da posse.

Marun afi rmou que, em três 
anos de experiência no Con-
gresso, conquistou a confi ança 
dos parlamentares da base de 
apoio do governo e o respeito 
da oposição. Em seu discurso, 
ele reconheceu que a reforma 
da Previdência é o maior dos 

Carlos Marun disse que abre 

mão da reeleição para fi car

no governo até o fi nal.

Valter Campanato/ABr
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O leilão da Aneel realizado 
sexta-feira (15) na empresa 
B3, na capital paulista, termi-
nou com 11 lotes arrematados 
em 10 estados brasileiros. A 
expectativa de investimentos 
é de R$ 8,7 bilhões e geração 
de 17.868 empregos diretos. O 
leilão de transmissão é para a 
construção, operação e manu-
tenção de 4.919 km de linhas de 
transmissão e subestações com 
capacidade de transformação 
de 10.416 mega-volt-amperes 
(MVA) nos estados. 

O consumidor também po-
derá sentir melhorias no bol-
so, afi nal venceram o leilão 
as empresas que ofertaram o 
menor valor de Receita Anual 
Permitida (RAP). Segundo o 
governo, isso deve refl etir no 
custo da energia. Participaram 
da concorrência 47 empresas/
consórcios. Na média, o deságio 

Leilão para a construção, operação e manutenção de 4.919 Km 

de linhas de transmissão, na Bolsa de Valores B3.
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Rio - A corrupção no País 
se tornou endêmica, com 
esquemas profissionais de 
arrecadação que formaram 
pequenas facções criminosas, 
e quem olhar para a cena 
brasileira atual não tem como 
não ter um choque, disse na 
sexta-feira (15), o ministro do 
STF, Luís Roberto Barroso, em 
almoço-homenagem a ele na 
Associação Comercial do Rio 
de Janeiro.

O ministro afi rmou que é 
impossível não ter vergonha 
do que aconteceu no Brasil, 
referindo-se à operação Lava 
Jato, e disse que se fosse tirada 
uma fotografi a do momento 
atual do Brasil, ninguém de 
fora do País acreditaria.

“O presidente da República 
sofreu duas denúncias pelo 
procurador-geral da Repúbli-
ca por corrupção passiva e 
obstrução de justiça. O presi-
dente anterior foi condenado 
no primeiro grau da jurisdição 
por corrupção passiva. Um 
outro presidente anterior foi 
denunciado diante do STF 
por corrupção passiva. Um 
ex-candidato a presidente da 
República, senador da Repú-
blica está denunciado perante 
o STF... Diversos governadores 
estão presos, sendo processa-
dos por corrupção”, enume-

Ministro do STF , Luís Roberto 

Barroso, em palestra/almoço na 

Associação Comercial do Rio.
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Brasília - Agora ex-ministro 
da Secretaria de Governo, An-
tonio Imbassahy disse que o seu 
partido, o PSDB, tem que ser 
claro sobre suas intenções na 
reforma da Previdência. “Uma 
das linhas mestras da reforma é 
o fi m dos privilégios. O partido 
tem que observar isso, senão 
fi ca muito mal. Eles têm que ver 
o que está escrito no programa 
do PSDB”, disse, após trans-
mitir o cargo ao peemedebista 
Carlos Marun.

O tucano afi rmou que não 
conhece muito bem a emenda 
apresentada pelo PSDB que 
abranda as regras para servido-
res que ingressaram antes de 
2003, mas afi rmou que o partido 
tem um compromisso histórico 
com a Previdência, que é uma 
sigla “que se referencia muito 
nas linhas programáticas”, en-
tão é preciso “ser claro”. “Não 
pode fi car passando a impres-
são de um contraditório”, disse 
o tucano.

O ex-ministro, que agora 
retoma o mandato de depu-
tado federal, disse ainda que 

Ex-ministro da Secretaria de 

Governo, Antonio Imbassahy.
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Leilão de linhas de transmissão de energia 
deve gerar investimentos de R$ 8,7 bilhões

empresa de origem espanhola 
Celeo Redes Brasil S.A., por 
R$ 85.271 milhões, deságio de 
53,21%. O lote foi disputado por 
12 concorrentes. A empresa 
indiana Sterlite Power Grid 
Ventures Limited arrematou o 
terceiro lote, pelas instalações 
no estado do Pará e Tocan-
tins, por R$ 313.100 milhões, 
deságio de 35,72%. Os demais 
lotes foram obtidos pelos 
Consórcios Linha Verde; EEN 
Energia e Participações S/A; 
Consórcio Br Energia/Enind; 
Energia Montagno Construto-
ra Ltda; Construtora Quebec 
S/A; Neoenergia S.A; e Cesbe 
Participações S/A.  

O leilão está incluído entre 
os empreendimentos do Pro-
grama de Parcerias de Investi-
mentos. Os prazos para entrada 
em operação comercial variam 
entre 36 e 60 meses (ABr).

foi de R$ 40,46%. O primeiro 
lote, composto pelas instala-
ções no estado do Paraná, foi 
arrematado pelo Consórcio 
Engie Brasil Transmissão, de 
origem franco-belga, por R$ 

231.275 milhões, deságio de 
34,80%. Concorreram neste 
lote quatro empresas.

Venceu a disputa pelo se-
gundo lote, referente às linhas 
no estado do Piauí e Ceará, a 

PSDB tem que ‘ser 
claro’ sobre reforma

quando o partido decidiu 
apoiar o governo de Michel 
Temer era “com base numa 
carta de compromissos”. “É 
bom olhar novamente o que o 
PSDB escreveu lá atrás” disse 
Imbassahy.

Ao comentar o fato de o 
PSDB ter fechado questão 
pela reforma da previdência, 
Imbassahy disse que isso “é 
um passo importante”, mas 
preferiu não comentar sobre 
eventuais punições a quem 
votar contra a reforma (AE).

Marun se diz um soldado de 
Temer ao assumir Secretaria

desafi os entre os projetos da 
atual gestão. O ministro disse 
que acredita no “senso de res-
ponsabilidade” do Congresso 
para votar a reforma e que a 
aprovação da proposta pode 
contribuir para viabilizar a 
economia do país e fazer 2018 
“um momento histórico de 
crescimento” (ABr).

É impossível ‘não ter 
vergonha’ do que 
aconteceu no País

rou Barroso para uma atenta 
plateia de advogados e outros 
convidados, ressaltando que 
não estava fazendo nenhum 
juízo de valor.

De acordo com Barroso, a de-
lação premiada da Odebrecht 
envolveu 26 partidos políticos 
e algumas centenas de políti-
cos. Já a delação premiada da 
JBS envolveu mais de 1.800 
políticos de 28 partidos. “É tão 
espantoso que alguém pode 
pensar que haja uma cons-
piração contra tudo e contra 
todos. O único problema são 
os fatos, os atos, os vídeos, as 
fotos, as malas, as mochilas, 
os apartamentos”, afi rmou o 
ministro (AE).

Gilmar: restrição do 
foro privilegiado
‘é um equívoco’

disse que o assunto deve ser 
rediscutido.”Porque há muita 
polêmica em torno disso”, falou, 
citando o exemplo de pessoas 
que hoje cumprem pena sem 
condenação, mas apenas com 
acordo feito pelo MP. Até o mo-
mento, a Corte tem maioria tem 
6 votos a 1 a favor das delações 
negociadas pela PF, mas todos 
com divergências.

Sobre uma reportagem da 
revista Veja sobre supostos 
repasses de patrocínios da JBS 
para o Instituto Brasiliense de 
Direito Público, do qual é sócio, 
Gilmar limitou-se a dizer que 
não tem função de direção na 
instituição. “Sou apenas um 
sócio-cotista”. E sobre encon-
tros com o empresário, disse 
que participa de reuniões com 
várias pessoas a toda hora. “Isso 
não tem signifi cado” (ABr).



Mario Enzio (*)

Caixa Preta 2

Não é bem o sistema de 

registro de voz e dados 

que se processa dentro 

de uma aeronave. 

Na verdadeira caixa preta 
tudo que ocorre é re-
gistrado a que se possa 

avaliar a conduta diante de 
procedimentos em situações 
ou sob circunstâncias adversas. 
Utilizando a metáfora da caixa 
preta 2 me motiva para uma 
profunda auditoria nas contas 
públicas. Falemos das caixas 
pretas da saúde, educação, 
previdência ou bancos públicos 
de fi nanciamentos à produção. 

Isso só para esquentar o 
modelo, sob esses rótulos: 
o que se escondem? Como 
estão sendo feitas as gestões 
ou estão sendo geridos ou con-
trolados os gastos? Sabemos 
que os Tribunais de Contas 
andam cuidando de parte. 
Mas, considero que não sejam 
sufi cientes ou satisfatórios. 

Vou deixar de lado, por ques-
tão de rigor na crítica, esses 
diversos temas e concentrar 
em um: a caixa preta da pre-
vidência. Será que todos os 
benefi ciários estão sendo aten-
didos como deveriam? Será 
que ‘fantasmas’ ainda recebem 
planos de aposentadoria? Será 
que o dinheiro arrecadado é 
mesmo insufi ciente? 

É justo que uma pessoa 
no campo receba no mesmo 
tempo que um executivo da ci-
dade? Ou que um parlamentar 
tenha aposentadoria especial? 
Quantas perguntas, dúvidas, 
valores em receitas ou des-
pesas, que não se consegue 
compreender.

É uma caixa preta de in-
formações não divulgadas ou 
não muito bem explicadas. E 
quando se tornam públicas, 
acabam sendo sujeitas a 
todo tipo de esfacelamento 
ou desmembramentos, aos 
interesses de quem os está 
apresentando a determinado 
grupo. Quando não conse-
guem distorcer ou enfatizar 
detalhes que interessam em 

oportunidades ou situações 
limite, como a que estamos 
presenciando. 

Se analisarmos com olhos 
de um especialista em direito 
previdenciário iremos ver que 
foram feitas leis que podem 
dar segurança ao complexo 
programa de aposentadoria, 
embora haja mudanças que 
tenham que ser feitas para seu 
aperfeiçoamento e distribui-
ção mais justa e correta. Mas, 
para um político do sistema a 
defesa será que a arrecadação 
que cai na conta única do 
Tesouro há um rombo que só 
se acumula. Por quê? 

Por que não conseguimos 
saber o que realmente se passa 
dentro dessas facetas da admi-
nistração pública. Não só pela 
complicada ramifi cação, mas 
pela falta de acesso às infor-
mações que não chegam com 
facilidade a todos os níveis da 
população. 

Dependendo da ótica, so-
mos desviados de nossa 
atenção por interesses difu-
sos, com discursos emotivos, 
no estilo: “se não fi zermos 
uma reforma o sistema irá 
quebrar”. Bem, depois que 
se chega nessa situação limi-
te é fácil pressionar. Penso 
diferente: melhor seria se nos 
mostrassem como é que tudo 
é administrado desde sempre.  

Agora é como se chegas-
se uma conta quando não 
tem mais solução, quando o 
problema de administração 
só poderá ser resolvido com 
recursos fi nanceiros. Aparen-
temente, tudo se resolve com 
dinheiro, quando se descobre 
uma má gestão, em qualquer 
empresa privada ou pública. 
Só que numa empresa privada 
o gerente perderia o emprego. 
Daí a maior transparência 
para que não se chegar nessas 
condições. 

É preciso abrir as caixas 
pretas. 

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

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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Argentina no ‘top 
10’ das exportações 
de carne

De acordo com relatório di-
vulgado pelo Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA), a Argentina retornou 
ao ranking dos 10 países que 
mais exportam carne bovina 
no mundo. No informativo de 
outubro, o USDA previu que a 
Argentina e o México encerra-
riam 2017 com 280 mil tonela-
das de carne exportadas, cada 
um, fi cando no limiar da lista. 

Porém, os dados de novembro 
e dezembro demonstraram que a 
Argentina fi nalizaria com um ní-
vel superior a 300 mil toneladas, 
deixando para trás o México, que 
fecharia com 280 mil toneladas. 
Os dados ainda demonstram 
que 46% da carne argentina é 
destinada a China, 14% para o 
Chile e 11% a Alemanha.

Além disso, o gado do país 
cresceu 8,6%, alcançando 
11,57 milhões de cabeças. A 
Argentina, que havia entrado 
no ranking pela última vez em 
2010, era a terceira exportadora 
mundial em 2005, com 770 mil 
toneladas anuais. No entan-
to, uma série de políticas do 
governo acabaram freando as 
exportações, fazendo com que 
os argentinos se voltassem mais 
ao mercado interno (ANSA).

O Comitê de Ética da Fifa 
baniu do futebol por 90 dias 
o presidente da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), 
Marco Polo Del Nero, informou 
a entidade na sexta-feira (15). 
De acordo com a Fifa, o cartola 
desrespeitou os artigos 83 e 84 
do Código de Ética da entidade 
que rege o futebol mundial.

“Durante este período, Marco 
Polo Del Nero está banido de 
todas as atividades relaciona-
das ao futebol tanto em nível 
nacional quanto internacional. 
A punição passa a valer imedia-
tamente”, escreveu a Fifa.

A entidade confi rmou que as 
investigações contra o presiden-
te da CBF vão continuar, e que 
a punição contra Del Nero pode 
aumentar para mais 45 dias.

Presidente da CBF,

Marco Polo Del Nero.

O príncipe Harry e a atriz 
norte-americana Meghan Ma-
rkle vão se casar no dia 19 de 
maio, na capela St. George’s, no 
Castelo de Windsor, confi rmou 
a família real. Todos os custos 
da cerimônia serão pagos pela 
família, incluindo os serviços de 
música, comida e fl ores.

O anúncio do noivado foi rea-
lizado no dia 27 de novembro 
após cerca de um ano e meio 
de namoro. Harry e a atriz 

norte-americana haviam já 
confi rmado que iriam passar 
o Natal com a família real, no 
evento da rainha Elizabeth II.

Ainda segundo a família real, 
os dois morarão no Palácio de 
Kensington, juntamente com o 
irmão de Harry, William, e sua 
família - Kate Middleton e os 
pequenos George, Charlotte 
e o terceiro fi lho do casal, que 
nascerá pouco antes do casa-
mento de Harry (ANSA).

Príncipe Harry e Meghan Markle vão se casar na

capela St. George’s, no Castelo de Windsor.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) emitiu reco-
mendação pública para não 
catalogar o canabidiol (CBD), 
um princípio ativo da maco-
nha, como droga, informou a 
empresa HempMeds México. 
“A evidência recente de es-
tudos em animais e humanos 
mostra que o uso do canabidiol 
poderia ter algum valor tera-
pêutico para as convulsões 
derivadas da epilepsia e de 
outras condições relaciona-
das”, afi rmou a OMS;

De acordo com a organiza-
ção, quando o canabidiol tem 
uso terapêutico, não existe 
risco de gerar dependência, 
como ocorre com outros 
canabinoides. Raúl Elizalde, 
presidente de HempMeds 
México, empresa que vende 
e distribui produtos derivados 
de maconha nos Estados Uni-
dos, defendeu na OMS o uso 
medicinal da planta durante 
a 39ª reunião do Comitê de 
Especialistas em Farmacode-

Quando o canabidiol tem uso terapêutico, não existe risco de 

gerar dependência, como ocorre com outros canabinoides.

As visitas turísticas che-
garam a 1,1 bilhão nos 
primeiros dez meses de 

2017, de acordo com a agên-
cia. O número equivale a 70 
milhões de novos visitantes em 
relação ao mesmo período do 
ano anterior.

Entre os fatores que contri-
buíram para esse desempenho 
estão o crescimento sustentado 
ocorrido em muitos destinos e 
uma recuperação fi rme naqueles 
que sofreram declínio no ano 
passado. O estudo destaca ainda 
o Brasil pela sua “forte recupera-
ção” em despesas com o turismo 
internacional, que atingiu 33%. 

A China lidera os mercados de 
origem de visitantes e registou 
um aumento de 19% no período 
analisado, seguida pela Coreia 
do Sul com 11% e pelos Estados 
Unidos e Canadá com 9%.

A OMT destaca a “robustez 
extraordinária” ocorrida espe-
cialmente nos destinos da Eu-
ropa e da África, que cresceram 
8% cada um. Essas duas regiões 
foram marcadas pelo mais rá-

Turistas chineses tiram foto em frente à Torre Eiffel, em Paris.
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Turismo internacional registra 
mais de 1,1 bilhão de viajantes
A Organização Mundial do Turismo (OMT), vinculada às Nações Unidas, revelou que este ano, o setor 
cresceu 7% em nível global

pido crescimento no turismo 
internacional. Nas Américas, 
a América do Sul lidera o cres-
cimento nas visitas de turistas, 
com 7%. Na América Central e 
no Caribe o aumento foi de 4% 
o que mostra “sinais claros de 
recuperação” em outubro após 

a passagem dos furacões Irma 
e Maria.

O diretor geral da OMT, Taleb 
Rifai, destacou que deve ser 
reconhecida a forte resiliência 
do turismo, que é refl etida no 
crescimento contínuo em mui-
tos destinos do Oriente Médio 

e na recuperação rápida em 
outros destinos. Ele destacou 
ainda os benefícios do setor 
para as comunidades locais e 
para os visitantes na promoção 
da paz, do entendimento mú-
tuo, do respeito pelo patrimônio 
cultural e valores (ONU News).

OMS recomenda não catalogar 
canabidiol como droga

pendência, em novembro.
Elizalde falou do caso de sua 

fi lha Grace, que sofre com a sín-
drome de Lennox-Gastaut e ti-
nha 400 ataques epilépticos por 
dia, por isso buscou permissão 
no México para a importação do 
canabidiol como tratamento. 
Com isso, se tornou a primeira 
benefi ciária. Grace hoje toma 
canabidiol puro, importado 

dos Estados Unidos, e suas 
convulsões diminuíram em 
90%, segundo Elizalde.

De acordo com a OMS, a 
maconha é a droga ilícita mais 
usada em nível mundial. Em 
2013, um levantamento es-
timou que 181,8 milhões de 
pessoas entre 15 e 64 anos 
usaram a planta sem propósi-
tos médicos (ABr/EFE).

Harry e Meghan Markle 
vão se casar

no dia 19 de maio

Del Nero é banido do 
futebol pela Fifa por 90 dias

Del Nero vem sendo in-
vestigado pela Justiça norte-
-americana por fazer parte 
de um esquema de fraudes 
em contratos de transmissões 
de competições da América 
(ANSA).

Cadastro para não 
receber ligação de 
telemarketing

Ligações insistentes de tele-
marketing, em que atendentes 
tentam vender um produto ou 
serviço, estão entre os fatos 
que mais irritam os consu-
midores. Empresas podem 
fi car proibidas de ligar para o 
consumidor caso se torne lei o 
projeto aprovado em decisão 
fi nal na Comissão de Defesa do 
Consumidor do Senado.

Órgãos públicos de defesa 
do consumidor deverão dispo-
nibilizar um sistema pelo qual 
o consumidor que não deseja 
mais receber chamadas de te-
lemarketing pode se inscrever 
no cadastro. Para isso, basta 
que ele procure o serviço e liste 
os números de telefone, fi xo 
ou celular, de sua titularidade. 
Em alguns estados como São 
Paulo, Minas Gerais e Paraná, 
onde há lei estadual prevendo 
esse direito ao consumidor, já 
existem serviços semelhantes.

A proposta foi apresentada 
pelo senador Lasier Martins 
(PSD-RS), mas a redação apro-
vada é do relator, Cidinho Santos 
(PR-MT). Caso não haja recurso 
para votação em Plenário, o 
texto seguirá para a Câmara dos 
Deputados (Ag.Senado).

Agilizar patentes e 
reforçar o INPI

A Comissão Mista de Des-
burocratização aprovou seu 
relatório fi nal em documento 
elaborado pelo senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG), que 
defende a redução do tempo 
para concessão de patentes e 
a contração imediata de 150 
examinadores para o Institu-
to Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI). Segundo o 
parlamentar, o estoque atual 
de pedidos aguardando exame 
é de 230 mil processos. 

Anualmente, ingressam na 
autarquia cerca de 30 mil novos 
pedidos, mas a capacidade de 
resolução das demandas pelo 
Instituto é de 20 mil processos. 
A média de tramitação dos pro-
cessos no INPI é de 12,5 anos. A 
situação é ainda é pior na área 
farmacêutica: 14 anos. Nos países 
mais industrializados, a média é 
de 4 anos. No Japão, são 11 meses.

"São 350 examinadores, e 
cada uma é capaz de solucio-
nar cerca de 55 processos por 
ano. Desse modo, é necessária 
a contratação de pelo menos 
mais 150 para que a força de 
trabalho consiga atender aos 
pedidos anualmente", avaliou 
Anastasia (Ag.Senado).
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Como gerir a habilidade 
comportamental de 

uma equipe de vendas?

Se administrar as metas 

não é uma tarefa fácil 

para um líder da área 

de vendas, o que dizer 

sobre o desafi o de lidar 

com as habilidades 

comportamentais de 

todos os integrantes de 

um time comercial? 

Com certeza esta é uma 
das tarefas mais com-
plicadas. Só que tais 

características também são 
fundamentais para o alcan-
ce dos resultados positivos, 
porém nem sempre essas 
capacidades são fáceis de 
serem geridas de forma a 
obter a melhor performance 
do grupo e transformá-las em 
lucro efetivo.

Uma boa forma de entender 
o estilo e competências de 
cada indivíduo são os assess-
ments (avaliações) e a análise 
comportamental DISC, que 
compreendem as iniciais de 
palavras inglesas para quatro 
perfi s profi ssionais, traduzidas 
como “dominante”, “infl uen-
te”, “estável” e “analítico”. 
Ou seja, esse método permite 
compreender os pontos for-
tes e fracos de cada um. E 
por isso são excelentes para 
ajudar a resolver as falhas de 
performance dos vendedores 
ou mesmo do time.

Para entender melhor, po-
demos afi rmar que quem tem 
as características dominantes, 
por exemplo, geralmente apre-
senta aspectos importantes 
para liderança, pois tem ha-
bilidades como segurança e 
agilidade. Já os infl uentes são 
mais expressivos, por conta da 
capacidade de comunicação e 
podem ser também excelentes 
relações públicas por isso.

As pessoas consideradas 
estáveis tendem a ser mais 
afáveis, ou seja, estão mais 

preocupadas com o relaciona-
mento entre a equipe. Elas são 
excelentes para ocupar fun-
ções que requerem essas ha-
bilidades e gerenciar possíveis 
crises entre os colaboradores. 
Por fi m, os analíticos são bons 
para as áreas técnicas, devido à 
capacidade de enxergar todos 
os detalhes.

Para ter resultados ainda 
mais assertivos, após o resul-
tado da aplicação do Disc, é 
fundamental cruzá-lo com os 
dados de vendas do profi ssio-
nal. Um bom indicador para 
associar os dois resultados é o 
‘Funil de Vendas’, que, além de 
gerar relatórios, permite que o 
desempenho do vendedor seja 
acompanhado para identifi car 
o quanto de esforço e realinha-
mento comportamental será 
necessário para o alcance das 
metas. 

Neste caso, a ideia é que esta 
ferramenta não se restrinja a 
mostrar caminhos para que a 
meta da empresa seja atingida, 
mas expor também o quanto 
será necessário ele ganhar por 
mês para conseguir realizar os 
seus projetos pessoais. Quando 
utilizado como um gerenciador 
pessoal, o profi ssional conse-
gue analisar o ticket médio de 
suas negociações e analisar 
quantas visitas e propostas 
serão necessárias para fechar 
o número ideal de contratos.

Essas metodologias ajudam 
a aplicar o conhecimento e, 
consequentemente, melhorar 
a produtividade de sua equipe. 
Porém, é importante lembrar 
que isso precisa ser somado 
com os constantes treinamen-
tos e capacitações. Afi nal, de 
nada adianta ter a habilidade 
comportamental se não tiver 
as técnicas indispensáveis 
no dia a dia de um vendedor 
profi ssional.

 
(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de 

Vendas (www.ibvendas.com.br).

Mário Rodrigues (*)

A - Equações Diferenciais 
Um dos mais importantes eventos do mundo na área de equações 
diferenciais acontece entre 5 e 7 de fevereiro na USP, em São Carlos: 
o ‘ICMC Summer Meeting on Differential Equations 2018 Chapter’. O 
evento fará uma homenagem a um dos principais pesquisadores da área: 
Shui-Nee Chow, que é professor do Georgia Institute of Technology, e 
completará 75 anos. O encontro objetiva promover a internacionalização 
dos diversos grupos que pesquisam equações diferenciais que atuam no 
Estado, fazendo parte do calendário científi co nacional e internacional. 
Inscrições e mais informações em: (http://summer.icmc.usp.br/summers/
summer18). 

B - Feira de Eletrônicos
Entre 9 e 12 de janeiro, em Las Vegas, acontece a ‘Consumer Eletronics 
Show’, a maior feira de eletrônicos do mundo. A IEEE, organização 
mundial dedicada aos avanços tecnológicos em benefício da humanida-
de, estará presente. Os chamados ‘eletrônicos de consumo’  evoluíram 
bastante nos últimos anos e, para a próxima década, devem se tornar 
cada vez mais integrados entre si, consolidando a Internet das Coisas, 
como um cenário comum nos lares. Robôs e drones como temas terão 
bastante exposição pelo fato de estarem se disseminando por vários ce-
nários, o que implica em novas formulações. Além disso,  equipamentos 
e aplicativos que se baseiem em parte na Inteligência Artifi cial também 
serão um dos temas mais explorados. Saiba mais em: (www.ieee.org).

C - Recursos Renováveis
Estão abertas as inscrições para a I Semana de Integração em Manejo e 
Tecnologias de Recursos Renováveis (Simater), que acontece entre os 
dias 5 e 8 de março no Campus Sorocaba da UFSCar. O evento promove 
a integração no debate sobre a importância dos recursos renováveis. O 
público-alvo é formado por graduandos e pós, bem como profi ssionais 
que buscam por aprimoramento acadêmico e profi ssional. Podem ser 
abordadas temáticas como restauração fl orestal; pragas e doenças fl o-
restais; Ecologia; Educação Ambiental; Botânica; Zoologia; genética e 
evolução; ecossistema terrestres; gestão e monitoramento ambiental, 
dentre outras. Mais informações no site (https://simater.wordpress.com).

D - Energia e Farmácia
A Endeavor - organização global e sem fi ns lucrativos de fomento ao 
empreendedorismo - está com inscrições abertas para dois programas 
voltados para empreendedores das áreas de Energia e Farmácia. Em 
parceria com a CPFL Energia e a Eurofarma, a iniciativa pretende 
alavancar o crescimento de até doze startups e scale-ups que tenham 
colocado no mercado soluções de inovação com potencial de impulsio-
narem os setores elétrico e de saúde. Os profi ssionais podem ser de 
todo o Brasil. As inscrições vão até dia 19 de janeiro. O programa será 
encerrado no dia 1º de agosto. As inscrições devem ser realizadas pelo 
link: (endeavor.org.br/scaleup/cpfl inova/).

E - Além das Aparências
Na contramão dos apps que já existem no mercado, o Deeper acredita 
que a compatibilidade vai além das aparências, oferecendo ao usuário 
a opção de conversar sem ter sua foto totalmente revelada. O usuário 
escolhe seus hobbies, facilitando as possíveis combinações. O mistério 
fi ca por conta da foto levemente borrada, aguçando a curiosidade do 
pretendente. Cada usuário tem o poder de decidir se libera ou não suas 
fotos. Muitos apps têm por ideia o ‘cardápio humano’, onde a escolha é 
sempre baseada na aparência. O Deeper surgiu para quebrar tabus, para 
mostrar algo que nunca existiu e mexer com as pessoas, para que elas 
saiam de sua zona de conforto. Saiba mais em (www.appdeeper.com).

F - Psicologia Transpessoal 
A segunda turma da pós-graduação em Psicologia Transpessoal, pro-
movido pela Unipaz São Paulo, iniciará suas aulas em fevereiro. É para 
profi ssionais que desejam aplicar conhecimentos da abordagem tera-
pêutica transpessoal em suas atividades de desenvolvimento de pessoas. 
Entre as atividades-alvo estão psicólogos, terapeutas e arte-terapeutas, 
psicopedagogos, psiquiatras, educadores, coaches e gestores de pessoas, 
entre outras. A Psicologia Transpessoal é um campo de estudos e prá-
ticas surgido nos EUA nos anos 1960 por Abraham Maslow, e enxerga 
o ser humano de uma maneira holística, unindo ciência e a espirituali-
dade para o alcance de uma visão integral do ser. Informações: (www.
unipazsp.org.br).

G - Energia Limpa 
A Claro Brasil, representada pelas marcas Claro, Embratel e NET, anuncia 
o Programa ‘A Energia da Claro’ que prevê o uso de energia limpa, por 
meio de Geração Distribuída, e a adoção de ações de proteção ao meio 
ambiente em todas as suas operações e instalações no Brasil. Na prática, 
o programa representa uma redução de mais de 100 mil toneladas métri-
cas de CO2 ao ano, o equivalente à retirada de quase 420 mil carros de 
circulação. A energia utilizada pela Claro será proveniente de diversas 
fontes renováveis: Solar, Eólica, Hidrelétrica, Biogás e Cogeração Qua-
lifi cada. A meta da empresa é cobrir 80% da energia utilizada por suas 
operações em todo o Brasil, o que representa mais de 600.000 MWh/ano. 

H - Doações de Brinquedos 
A casa do Zezinho, conhecida por atender crianças e adolescentes em São 
Paulo, e a 99, principal startup nacional de mobilidade urbana, estão mais 
uma vez juntas em uma campanha de arrecadação de brinquedos. Na se-
gunda edição do ‘Natal Solidário’, passageiros poderão entregar brinquedos 
ao motorista durante uma corrida com o aplicativo da 99. O carro que irá 
buscá-lo estará apto a receber a doação de brinquedos (novos ou usados 
em boas condições) por parte do passageiro. A ação não envolve custo 
para os passageiros: os motoristas não cobrarão valor adicional pela doação 
e o valor da corrida segue normalmente (https://99app.com/doede99/).

I - Solução para Advogados 
Presente do Oiapoque ao Chuí, com um volume de 1 milhão de solicita-
ções de diligências por mês e ostentando uma base com mais de 70 mil 
advogados em todo o Brasil, o Juris é uma oportunidade para profi ssionais 
que querem garantir uma renda extra e se destacar em meio ao mer-
cado jurídico. Com design fácil, simples e intuitivo, a plataforma busca 
e divulga serviços de advogados correspondentes, ou seja, advogados 
que representam colegas e escritórios em atos processuais específi cos, 
geralmente em ações fora da cidade ou estado do contratante. Saiba 
mais em (www.juriscorrespondente.com.br).

J - Natal de ‘Lembrancinhas’  
De acordo com a pesquisa Varejo & Promoções Natal 2017, realizada 
entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro, este será mais um ano 
de “lembrancinhas”. Para a maioria dos entrevistados, 52,6%, o valor 
máximo para a compra de um presente será de R$ 50. Em meio aos 
esforços para economizar, família e alimentação são prioridades. Entre 
os entrevistados, gastar presenteando a família é fundamental para 60%, 
já investir na elaboração de alimentos para a ceia de Natal é preferência 
para 58%. Entre os bens de consumo, estão na preferência de compra: 
vestuário (65,2%), perfumaria e cosméticos (41,2%); brinquedos (35%); 
e eletrônicos (32%). Os artigos comidas, bebidas e livros seguem em-
patados com 21,6%. Confi ra em: (goo.gl/oKRd69).

A - Equações Diferenciais
Um dos mais importantes eventos do mundo na área de equações 

D - Energia e Farmácia
A Endeavor - organização global e sem fi ns lucrativos de fomento ao 

Os presentes mais comprados para si mesmo devem ser roupas 

(54%) e calçados (34%), perfumes e cosméticos (25%)

e celular/smartphones (17%).

As compras de Natal podem 
ir muito além dos presentes 
para familiares e amigos – é 
uma data comemorativa em 
que muitos também apro-
veitam para comprar um 
presente para si mesmo. 
Uma pesquisa do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL) mostra que 47% 
dos consumidores brasileiros 
irão se auto presentear esse 
ano, principalmente as mu-
lheres (53%). Em relação ao 
Natal de 2016, metade dos 
entrevistados (50%) afi rma 
ter comprado presentes para 
si mesmos.

A prática é justifi cada por 
esses entrevistados princi-
palmente pela oportunidade 
de se presentear comprando 
coisas que precisam (46%, 
com aumento de 6,9 pontos 
percentuais em relação a 
2016) e pelo sentimento de 
merecimento (39%). Entre 
aqueles que não pretendem 

O setor foi o principal responsável pela alta de 13,3% das 

exportações brasileiras no período.

O setor foi o principal 
responsável pela alta de 
13,3% das exportações 

brasileiras no período, segundo 
dados do Indicador de Co-
mércio Exterior, da Fundação 
Getulio Vargas (FGV).

A indústria da transformação 
teve crescimento de 5,4%, 
enquanto a alta da indústria 
extrativa foi de apenas 0,2%.

Entre as categorias de uso dos 
produtos exportados, a maior 
alta foi nos bens de consumo 
duráveis (27,8%). Em seguida, 
aparecem os bens intermediá-
rios, isto é, os insumos do setor 
produtivo (15,7%). As exporta-
ções dos bens de capital, isto é, 
as máquinas e equipamentos, 
caíram 10,7%. O preço dos 

O Indicador de Intenção de In-
vestimentos da Indústria da FGV 
avançou 10,9 pontos no quarto 
trimestre em relação ao trimestre 
anterior, atingindo 116,0 pontos, 
o maior nível desde o primeiro 
trimestre de 2014 (116,6). O 
indicador mede a disseminação 
do ímpeto de investimento entre 
as empresas industriais, colabo-
rando para antecipar tendências 
econômicas.

“Com a alta no quarto tri-
mestre, o Indicador retoma 

a trajetória de alta que havia 
sido interrompida no trimes-
tre anterior. Apesar do bom 
resultado, o número elevado 
de empresas prevendo estabi-
lização dos investimentos nos 
próximos meses sinaliza que 
parte do setor continua em 
compasso de espera, e que uma 
aceleração mais expressiva dos 
investimentos dependerá da 
redução da incerteza econô-
mica e política”, afi rma Aloisio 
Campelo Jr, da FGV/Ibre.

Ritmo lento da 
economia ainda 
impacta o atacado

O faturamento do setor ata-
cadista distribuidor segue in-
fl uenciado pelo ritmo lento da 
retomada econômica. A pesquisa 
mensal da ABAD (Associação 
Brasileira de Atacadistas e 
Distribuidores de Produtos 
Industrializados), mostra, em 
termos nominais, estabilidade 
em outubro na comparação com 
setembro, com alta de 0,08%. Em 
relação ao mesmo mês de 2016, 
no entanto, o faturamento caiu 
-5,47%. De janeiro a outubro, 
ante ao mesmo período do ano 
passado, a queda foi de 2,77%.

“O ano de 2017 começou 
mal para o setor produtivo. E 
fi cou ainda pior por conta dos 
episódios políticos. Mas, apesar 
do prognóstico ruim, o governo 
se restabeleceu e conseguiu 
colocar o país de novo na rota 
do crescimento. Estamos ainda 
no início da retomada, que vai 
se tornar consistente se con-
tinuarmos com a infl ação e os 
juros baixos e com o emprego 
crescendo. E para consolidar 
esse cenário favorável, as 
reformas estruturantes, com 
a da Previdência, precisam 
avançar”, afi rma Emerson Des-
tro, presidente da Abad, que 
acredita ser possível fechar o 
ano perto da estabilidade em 
termos nominais.  

Para 2018, embora seja um 
ano eleitoral, as expectativas são 
boas, pois há um claro descola-
mento entre política e economia. 
“A confi ança está se restabele-
cendo e é uma condição essencial 
para a retomada do consumo das 
famílias e dos investimentos dos 
empresários. Para isso, é fun-
damental o aumento das vagas 
de emprego e ganhos reais de 
renda”, diz Destro (ABAD).
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Exportações da agropecuária 
brasileira crescem 115% em novembro
O volume de exportações de produtos agropecuários brasileiros cresceu 115,2% em novembro deste 
ano, na comparação com o mesmo período do ano passado

produtos exportados pelo país 
caiu 2,6% em novembro deste 
ano, na comparação com o mes-
mo período do ano passado. O 
principal responsável por esse 
movimento foi o recuo de 11% 
no preço da soja. O preço dos 
produtos agropecuários caiu 
7,6%.

As importações brasileiras 
cresceram 20,2% em novembro, 
mais do que as exportações. A 
indústria extrativa teve alta de 
37% nas importações, enquanto 
a indústria da transformação 
cresceu 17,9%. Entre as catego-
rias de uso, a maior alta nas im-
portações foi observada entre 
os bens de capital (57,8%). Os 
bens de consumo semiduráveis 
tiveram avanço de 28,2% (ABr).

Consumidores devem comprar 
presente de Natal para si mesmos

comprar presentes para si 
mesmos (25%), os principais 
motivos são: não gostar ou fal-
ta de costume (30%), não ter 
dinheiro (15% - com aumento 
de 5,7 p.p. em relação a 2016) 
e ter outras prioridades de 
compra (15%).

Na média, a intenção de com-
pras é de dois presentes para si 
mesmo, com um ticket médio 
cada de R$ 155,84. No total, 

os consumidores que irão se 
presentear e já defi niram um 
valor, gastarão em torno de R$ 
332 consigo mesmos - outros 
46% ainda não sabem quanto 
irão gastar. Os presentes mais 
comprados para si mesmo 
devem ser roupas (54%) e 
calçados (34%), perfumes e 
cosméticos (25%) e celular/
smartphones (17%) - (SPC/
CNDL).

Intenção de
Investimentos avança

Brasília - O Tesouro Nacional divulgou na sexta-
-feira (15), o cronograma de leilões de títulos da 
Dívida Pública Federal em 2018, com algumas 
mudanças com relação ao calendário deste ano 
que têm o objetivo de dar mais fl exibilidade ao 
órgão na emissão dos papéis. 

O coordenador-geral de Operações da Dívida 
Pública, Leandro Secunho, explicou que a prin-
cipal alteração é o alongamento do vencimento 
de títulos no próximo ano, o que já era esperado 
pelo mercado. 

"No primeiro semestre, serão emitidos títulos 
novos, como a LTN para abril de 2020 e a LTN para 
janeiro de 2022. Também será emitida a NTNF com 
vencimento em janeiro de 2029, em substituição ao 
papel de janeiro de 2027", explicou. Além disso, os 
leilões de NTNFs que eram quinzenais passarão a 
ser semanais. "Mais leilão não signifi ca mais volu-
me de títulos, mas sim uma diluição. Com isso, o 
Tesouro terá mais fl exibilidade nessas colocações e 
conseguirá evitar demandas represadas por esses 
títulos", explicou Secunho.

Títulos com vencimentos mais
longos em 2018



Presentes de fi nal de ano: 
um alerta às regras de 

compliance nas empresas 

O recebimento de 

gratifi cações tem grades 

chances de ser visto 

como propinas

A troca de presentes e 
entretenimento pode 
fortalecer as relações 

comerciais, mas por outro 
lado o envio de regalos e di-
vertimentos, como jantares e 
idas a shows ou peças teatrais, 
podem criar, ou aparentar, 
influências inadequadas no 
ambiente de trabalho. Todo 
cuidado é pouco ao receber mi-
mos do parceiro ou fornecedor, 
uma prática muito comum que 
ocorre agora, principalmente, 
durante as festas de fi m de ano. 

Tudo porque o recebimento 
de gratifi cações tem grades 
chances de ser visto como 
propinas, capazes de manchar 
a reputação e destoar as dispo-
sições do código de normas e 
condutas éticas da companhia. 
É importante ressaltar que 
itens promocionais de baixo 
valor, tais como canetas, ca-
lendários, blocos de anotações 
ou outros brindes menores, 
que normalmente possuem a 
logomarca da empresa, não 
se encaixam na categoria de 
gratifi cação indevida. 

Aqui é falado de presentes 
de alto valor, que superam as 
cifras de 150 reais e que podem 
infl uenciar a objetividade do 
presenteado quando for tomar 
uma decisão comercial. Alguns 
cuidados podem (e devem) ser 
tomados para que as empresas 
sigam suas regras de ética e 
compliance sem apresentar 
grosseria no momento do 
recebimento do presente em 
face ao período de festividades. 
 1. Reforce com todos os co-

laboradores as políticas 
de oferta e recebimento 
de gratifi cações estabele-
cidas pela sua empresa. 
Delimite um preço para 
os presentes a serem 
recebidos. Por exemplo, 
itens acima de R$ 100 já 
são considerados fora do 

padrão de item promo-
cional de baixo valor;

 2. Proponha conversas so-
bre o porquê da oferta de 
presentes. Faça refl exões 
com a equipe a fi m de 
identifi car qual a motiva-
ção de quem presenteia. 
Interesse comercial ou 
apenas um ato de agra-
decimento por mais um 
ano de parceria?

 3. Deixe claro que mes-
mo que o profissional 
acredite ser isento ou 
não influenciável pelo 
recebimento de alguma 
gratifi cação, somos seres 
humanos. Não existe 
neutralidade total nas 
relações interpessoais. 
Sempre algum viés ou 
vínculo é estabelecido 
com esta ação;

 4. Sabemos que a alta di-
reção, em alguns casos, 
recebe presentes como 
forma de reforçar víncu-
los estratégicos para a 
organização, mas estes 
também devem seguir as 
políticas estabelecidas. 
Lembre-se: o exemplo 
vem de cima. Ao recebe-
rem os presentes é pre-
ciso, de forma explicita, 
que seja cumprido os 
procedimentos padrão, 
deixando clara a impor-
tância que esta prática 
tem para a empresa;

 5. Valorize os profi ssionais 
que agirem da forma 
certa. As pessoas podem 
sentir que estão perden-
do algo ao negarem um 
presente ou entregarem 
o item para a área res-
ponsável. Demonstre ao 
colaborador a importân-
cia de cumprir as normas 
éticas da organização e 
fortaleça a conduta do 
funcionário para as ou-
tras pessoas da empresa.

(*) - É líder de prática de Ética & 
Compliance da Protiviti, consultoria 

global especializada em fi nanças, 
tecnologia, operações, governança, 

risco e auditoria interna
(www.protiviti.com).

Antonio Carlos Hencsey (*)
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O ministro-chefe da Secre-
taria-geral da Presidência da 
República, Moreira Franco, 
afi rmou sexta-feira (15), na 
capital paulista, ter absoluta 
convicção de que o governo 
conseguirá obter os votos 
necessários para aprovar a 
Reforma da Previdência. Pelos 
últimos cálculos já estão ga-
rantidos 280 votos e o restante 
será fruto das conversas do 
presidente Temer junto aos 
parlamentares. 

“Uma característica do go-
verno Temer é a capacidade 
de diálogo e busca de enten-
dimento. O ambiente no país 
mudou muito com relação à 
Previdência. Já há uma com-
preensão de que o problema 
é grave, com consequências 
danosas, sobretudo para 
aqueles que são mais debilita-
dos do ponto de vista de renda, 
emprego e social”, disse aos 
jornalistas após participar do 
Fórum Avançar Cidades, na 
sede da editora Abril.

Moreira Franco ressaltou 
que as mudanças já foram 
feitas. “Não vai constar da 

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, 

Moreira Franco, participa do Fórum Avançar Cidades.

A Comissão de Defesa Nacio-
nal da Câmara aprovou proposta 
que garante ao militar condena-
do ser encarcerado em prisão 
militar. A garantia vale também 
para prisões provisórias, em 
fl agrante, por crime comum ou 
militar e para policiais e bombei-
ros militares. Caso a sentença 
cause a exclusão do militar da 
força à qual pertence, ele deverá 
permanecer em cela especial de 
presídio convencional, mas sem 
contato com os demais presos. 

O comandante da instituição 
é o responsável por conduzir 
a prisão contra o militar con-
denado. Somente em caso de 
fl agrante, a prisão poderá ser 
feita por policial civil. Nessa 
situação, o preso deverá ser 
encaminhado para a autori-
dade militar mais próxima no 
menor prazo possível. O texto 
aprovado é um substitutivo do 
deputado Subtenente Gonzaga 
(PDT-MG) que engloba a pro-
posta principal, que trata dos 

Subtenente Gonzaga: é preciso criar medidas que preservem a 

vida e a integridade dos militares.

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa da Câmara aprovou o projeto que torna 
obrigatória a criação, nos municípios com mais de 
cem mil habitantes, de delegacias especializadas 
em crimes contra os idosos. Em cidades maiores, 
a previsão é de que haja uma delegacia para cada 
cem mil habitantes. As despesas da implantação 

dos estabelecimentos correrão por conta de dota-
ções próprias, consignadas no orçamento estadual.

Segundo o texto, as delegacias atenderão priori-
tariamente o idoso vítima de abuso físico, moral ou 
econômico. A proposta prevê ainda serviço de proteção 
psicológica e dependência apropriada para pessoas 
com necessidades especiais. O texto foi apresentado 

pelo deputado Heuler Cruvinel (PSD-GO) e recebeu 
parecer pela aprovação a relatora, deputada Leandre 
(PV-PR). Ela lembrou que as delegacias especializadas 
são criadas em razão do tipo de crime ou da pessoa, 
como a repressão a homicídios ou a proteção de 
mulheres e crianças. “A existência de tais delegacias 
objetiva proporcionar um atendimento mais persona-

lizado, onde haja acolhimento por pessoas de mesma 
condição, por exemplo, o atendimento de mulheres 
por mulheres ou de idosos por policiais igualmente 
idosos”, observou. A proposição tramita em caráter 
conclusivo e será analisada ainda pelas comissões de 
Segurança Pública; de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

A Comissão de Trabalho da 
Câmara aprovou o projeto do 
deputado Ezequiel Fonseca 
(PP-MT), que inclui entre as 
condutas passíveis de crime de 
responsabilidade a omissão na 
edição de decreto exigido por 
lei. O texto recebeu parecer 
favorável do relator, deputado 
Augusto Coutinho (SD-PE), 
que concordou com o argumen-
to de que a recusa injustifi cada 
na edição de decreto constitui 
agressão ao exercício do Legis-
lativo que aprovou a lei, mas fez 
reparos à proposta.

Para ele, a questão temporal 
não pode ser usada como único 
argumento para processar um 
presidente da República ou um 
governador pela não edição 
de decreto. Segundo o relator, 
alguns assuntos são complexos 

e exigem mais tempo para 
serem corretamente regu-
lamentados. Além disso, em 
algumas situações o adiamento 
do regulamento afeta mais o 
funcionamento da própria má-
quina administrativa do que a 
sociedade como um todo.

Como solução, ele propôs 
que o crime de responsabilida-
de ocorrerá se não for editada 
norma regulamentadora admi-
nistrativa em prazo superior 
um ano (ou outro estipulado 
em emenda constitucional 
ou lei) e apenas se afetar as 
pessoas nos seus direitos po-
líticos, individuais, sociais ou 
trabalhistas. A proposta será 
analisada agora pela Comis-
são de Constituição e Justiça. 
Depois, o texto vai ao Plenário 
(Ag.Câmara).

Coutinho: crime apenas se afetar as pessoas nos seus direitos 

políticos, individuais, sociais ou trabalhistas.

O Dia do Arquiteto é 
comemorado em 15 de 
dezembro pois neste 

dia, em 1907, nasceu Oscar 
Niemeyer, o profi ssional brasi-
leiro da área mais reconhecido 
em todo o mundo.

O plenário do Senado fi cou lo-
tado de arquitetos e urbanistas 
que acompanharam a sessão, 
além de representantes do 
CAU-BR e de Conselhos esta-
duais a ele ligados. O presidente 
do CAU-BR, Haroldo Pinheiro, 
lembrou a relevância que possui 
a atuação das duas categorias 
em algo crucial para o país, que 
é a efetivação e melhoria de 
padrões coletivos de qualidade 
de vida relacionados às políticas 
públicas para as cidades.

Dentro deste contexto, ele 
lamentou que ainda hoje muitos 
gestores públicos dispensem 
a atuação dos arquitetos e 
urbanistas nos processos lici-
tatórios, lembrando que nestes 
processos se tomam decisões 

O plenário do Senado fi cou lotado de arquitetos e urbanistas que acompanharam a sessão.
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Senado 
devolve R$ 
203 milhões à 
União

O Senado vai devolver R$ 203 
milhões à União. A informação 
foi passada durante a sessão 
deliberativa da quinta-feira 
(14) pelo presidente Eunício 
Oliveira. O dinheiro é um 
sobra resultante das medidas 
de economia e racionalização 
de gastos adotadas pela Pre-
sidência do Senado ao longo 
de 2017. Eunício afi rmou que, 
além de cumprir o teto de 
gastos, as medidas administra-
tivas permitiram a realização 
de investimentos necessários, 
como nas áreas de tecnologia, 
comunicação e infraestrutura.

Disse ainda desejar que os 
recursos sejam usados nas três 
maiores prioridades da popula-
ção brasileira: saúde, educação 
e segurança. “— Aqui faço um 
alerta aos ministros da Fazenda 
e do Planejamento para que seja 
viabilizado o aproveitamento 
desse dinheiro em aporte nas 
áreas indispensáveis, e não para 
fazer superavit fi scal”, desta-
cou. O valor a ser devolvido 
equivale a 47% das despesas 
não-obrigatórias — a parte do 
Orçamento em que o Senado 
tem autonomia para gastar —, 
que somam R$ 432,9 milhões.

Do total de R$ 203 milhões, 
R$ 117 milhões são recursos 
próprios do Senado — oriundos 
de receitas da Gráfi ca, receitas 
por uso de espaço e da venda 
da folha de pagamento —, 
R$ 35 milhões referem-se à 
redução da contribuição previ-
denciária patronal em razão de 
aposentadorias e R$ 51 milhões 
dizem respeito a medidas de 
economia e racionalização de 
gastos — que equivalem a 12% 
das despesas não-obrigatórias.

Ao fazer um balanço sobre 
as atividades da Casa em 
2017, o presidente disse que 
uma de suas prioridades foi 
manter o equilíbrio entre as 
instituições para que os Senado 
fosse respeitado e ouvido pelo 
presidente da República, pela 
Câmara, pelo STF, pelo Minis-
tério Público e outras institui-
ções. Ainda, segundo Eunício, 
o Senado fi naliza 2017 com 
suas prerrogativas respeitadas 
e asseguradas (Ag.Senado).

Arquitetos e urbanistas 
reivindicam mais espaço 
na administração pública

O Congresso Nacional promoveu na sexta-feira (15) uma sessão solene em homenagem ao Dia do 
Arquiteto e aos seis anos de fundação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR)

que afetam diretamente a vida 
dos cidadãos. O senador Hélio 
José (Pros-DF) ressaltou que 
é presidente da Frente Parla-
mentar Mista da Infraestrutura, 
e neste contexto colocou seu 
gabinete e assessoria à disposi-
ção do CAU-BR na proposição e 
defesa de matérias legislativas 
de interesse das categorias.

A sessão foi presidida pela 
deputada Erika Kokay (PT-
-DF), que leu uma mensagem 
do presidente do Senado e do 
Congresso, Eunício Oliveira, 
em que ele ressalta que a qua-
lidade da Arquitetura moderna 
brasileira é reconhecida em todo 
o mundo, sendo simbolizada 
especialmente por Brasília e nas 

obras geniais de Oscar Niemeyer 
e Lúcio Costa. O deputado Rô-
ney Nemer (PP-DF) presidiu 
parte da sessão e defendeu 
que a legislação determine cri-
térios puramente técnicos para 
que gestores e executores de 
políticas públicas, nas área de 
Arquitetura e Urbanismo, pos-
sam tomar posse de seus cargos.

Moreira Franco: convicção de 
que reforma será aprovada

emenda nenhuma referência 
aos trabalhadores rurais. Eles 
vão continuar exatamente 
como estão. Da mesma manei-
ra que os idosos e as pessoas 
com defi ciência terão a mesma 
realidade que têm hoje. Os di-
reitos adquiridos também serão 
respeitados”, disse o ministro.

Para ele, não há grandes 
mudanças a serem feitas no 
texto, porque as questões 

essenciais já estão presen-
tes. “Não se constrói uma 
sociedade democrática com 
tantos privilégios e diferença 
entre os que ganham mais e 
os que ganham menos no sis-
tema previdenciário. Os que 
ganham mais se aposentam 
mais cedo, têm vencimentos 
reajustados a vida inteira e 
são os que têm expectativa 
de vida maior” (ABr).

Prisão específi ca para militar, 
policial ou bombeiro

integrantes das Forças Arma-
das, e do projeto apensado, que 
trata dos bombeiros e policiais 
militares.

“A preocupação com a se-
gurança de nossos militares, 
federais ou estaduais, justifi ca-
-se em vista do que temos 
presenciado em nosso País”, 

disse Subtenente Gonzaga. O 
relator lembrou que só em 2017 
já houve mais de 100 policiais 
militares mortos no estado do 
Rio de Janeiro. A proposta ainda 
será analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. Depois, 
o texto segue para o Plenário 
(Ag.Câmara).

Crime de 
responsabilidade

por omissão

Delegacias para idosos em cidades com mais de cem mil habitantes
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Como ser 
selecionado 

para ser 
quem 

seleciona
Juliana Caribé (*)

O profi ssional de RH 

possui uma tarefa 

difícil: selecionar 

pessoas para cargos 

nos quais elas se 

adequem

Posso parecer didática 
demais ao começar o 
texto com essa expli-

cação, mas peço que pen-
semos atentamente nesse 
conceito. É uma profi ssão 
que pede que aqueles que 
ingressem na área enten-
dam: se trata de vidas, de 
seres humanos. Se há uma 
forma de se destacar neste 
meio, acredito que seja 
gostar de pessoas. Pode ser 
clichê, mas é a realidade. 

Um profi ssional de RH 
irá passar muitas horas em 
salas de entrevistas e sendo 
parte fundamental de um 
momento delicado na vida 
de muitos candidatos. São 
várias histórias de vida, 
muitos caminhos e traje-
tórias que passam pelos 
profi ssionais da seleção. Se 
não houver empatia e cari-
nho pela função, acredito 
que não haverá sucesso. 
Estar atento às mudanças 
do mundo como um todo 
também é essencial. 

Por exemplo, antes era 
unânime que, se um can-
didato trabalhou em várias 
empresas em um curto 
período de tempo, ele não 
seria bem visto. Isto hoje 
caiu em desuso, o que 
conta é a contribuição do 
profi ssional para empresa 
durante o seu período de 
trabalho, seja ele longo ou 
curto. 

Em uma década no mer-
cado, acredito que o princi-
pal que fazemos é entender 
se os objetivos de carreira 
e vida pessoal dos candi-
datos estão alinhados com 
os da empresa. Isso não é 
tarefa fácil. Do lado dos 
candidatos, muitos deles 
não fazem uma atividade 
de autoconhecimento e 
avaliam as oportunidades 
pautados apenas no quesito 
fi nanceiro, o que considero 
errado. 

Do lado dos empresários 
e gestores, muitos não nos 
abastecem com informa-
ções claras sobre o que que-
rem, precisam e buscam. 
Somos uma ponte que pre-
cisa a todo custo se manter 
fi rme. Nos próximos anos, 
cada vez mais o RH estará 
inserido no empreender e 
de uma forma mais eclética. 
Profi ssionais da área que 
vieram de outros meios 
tendem a trazer uma visão 
interessante. 

Estamos abertos para 
novas pessoas, novas ideias 
e mantemos um velho 
aprendizado: respeito ao 
humano. 

(*) - É sócia da 2XS, boutique de 
Executive Search para recru-

tamento por meio de soluções 
personalizadas, combinadas 

com ferramentas de hunting para 
entender o perfi l profi ssional que 

cada empresa busca. 

Reprodução

Data, Horário e Local: 28 dias do mês de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede situada da Léros Energia e
Participações S.A. (Companhia), situada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho nº 1.510, 15º
Andar, Sala 3, Vila Olímpia, CEP 04547-005. Convocação: Dispensada a convocação, conforme faculta o § 4º, do
artigo 124, da Lei nº 6.404/76, diante da presença da totalidade dos acionistas. Presença: Acionistas representantes
da totalidade do capital solcial votante da Companhia, conforme assinaturas costante do Livro de Registro de Pre-
sença de Acionistas. Composição da Mesa: Edval Falcão da Silva - Presidente; Adriano Tadeu Deguirmendjian
Rosa - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre inclusão de atividade social na Companhia; Consolidação do Es-
tatuto Social; Alteração do mandato da diretoria para 03 (três) anos; Eleição membros da Diretoria; Alteração no
Artigo 9º do Estatuto , no qual a administração será realizada pelos dois Diretores com um procurador; Análise e
aprovação do Balanço e as Demonstraçães financeiras da Companhia referente aos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2017 da Companhia. Deliberações Por Unanimidade: Colocadas
às matérias em exame, discussão e posterior votação, foram aprovadas por unanimidade, sem restrições ou ressal-
vas: I) Inclusão no objeto social para comercialização varejista e atacadista O objeto social da Companhia passa a
ser “(i) Geração e comercialização varejista e atacadista de energia elétrica; (ii) Tratamento e disposição de resíduos
não perigosos; funcionando apenas como escritório administrativo, (iii) Participação em outras sociedades, como
sócia, acionista ou quotista, (iv) Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica espe-
cífica, (v) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, (vi)
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas, (vii) Locação de máquinas e equipamentos
comerciais e industriais, (viii) Manutenção e instalação de máquinas e equipamentos. II) O Artigo 9º do estatuto
passa a ser: A Companhia serã administrada por uma Diretoria, composta por 2 (dois) Diretores ou um Diretor
e um procurador nomeado pelos dois Diretores. Todos deverão ser residentes no país, acionistas ou não, eleitos
e destituíveis pela Assembleia Geral, observado o disposto neste Estatuto. III) O Estatuto Social foi revisado,
consolidado e aprovado neste ato. IV) A Diretoria passa a ter mandato de 03 (três) anos e mesmo após o término do
prazo, os diretores continuarão no exercício de seus cargos até a próxima eleição. Os diretores poderão ser
reeleitos; V) As Contas da Administração, os Balanços Patrimoniais e as demonstrações Financeiras da Companhia,
referente aos exercícios de 31 de dezembro 2015 e 31 de dezembro de 2016 foram aprovadas por unanimidade, sem
restrições ou ressalvas, conforme anexo I; VI) Eleição do Sr. Edval Falcão da Silva, brasileiro, casado, economista,
portador da cédula de identidade nº 19.544.637-9 SSP/SP e CPF nº 046.385.098-00, residente e domiciliado na
Alameda dos Aicas, 491 , Apartamento 01 lndianópolis, SP, CEP 04086-001 , para o cargo de Diretor Presidente da
Companhia, o qual, estando presente à Assembleia, tomou posse imediata de seu cargo mediante assinatura do
competente Termo de Posse, devidamente registrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da
Companhia, cuja cópia passa a fazer parte integrante da presente Ata na qualidade de Anexo I; a eleição do Sr.
Adriano Tadeu Deguirmendjian Rosa, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº
21.817.505-X - SSP/SP e inscrito no CPF nº 171.461.388-79, residente e domiciliado na Alameda Cauaxi, nº 119,
Apartamento 92, Alphaville, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06454-020, para o cargo de Vice-
Presidente e Diretor da Companhia, o qual, estando presente à Assembleia, tomou posse imediata de seu cargo
mediante assinatura do competente Termo de Posse, devidamente registrado no Livro de Registro de Atas de Reu-
niões da Diretoria da Companhia, cuja cópia passa a fazer parte integrante da presente Ata na qualidade de Anexo
II; O Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente ora eleitos cumprirão o atual mandato da Diretoria, com vigência até
2020, com permissão de reeleição. Os diretores declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em
lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada
mais havendo a tratado, o Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, na ausência de manifes-
tação, foram suspensos os trabalhos para lavratura da presente Ata, de forma sumária, a qual, depois de lida e
aprovada, foi assinada por todos os presentes. Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Edval Falcão
da Silva - Presidente, Adriano Tadeu Deguirmendjian Rosa - Secretário. JUCESP nº 355.783/17-4 em 02/08/2017.
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. Estatuto Social Léros Energia e Participações S/A.. Capítulo I.
Da Denominação, Nome Fantasia, Sede, Foro, Prazo de Duração e Objeto. Artigo 1º - A Léros Energia e Partici-
pações S/A., uma sociedade anônima, que reger-se-á pelas leis e usos do comércio, por este Estatuto Social e pelas
disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem por objeto a “(i) Geração e comercialização varejista e
atacadista de energia elétrica; (ii) Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; funcionando apenas como
escritório administrativo, (iii) Participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista, (iv) Atividades
de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, (v) Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, (vi) Outras atividades de serviços prestados
principalmente às empresas, (vii) Locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, (viii) Manutenção
e instalação de máquinas e equipamentos. Artigo 3º - A Companhia tem sede e foro na Capital do Estado de São
Paulo, Rua Gomes de Carvalho, 1.510, 15º andar, sala 3, Vila Olímpia, CEP 04547-005, podendo por deliberações da
Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do
território nacional ou no exterior. Artigo 4º - O prazo de duração será indeterminado. Capítulo II. Do Capital Social
e Ações. Artigo 5º - O Capital Social da Companhia é de R$ 5.680.000,00 (Cinco milhões, seiscentos e oitenta mil
reais), dividido em 5.680.000 (Cinco milhões, seiscentos e oitenta mil) ações ordinárias todas nominativas e sem
valor nominal. § 1º - Todas as ações da Companhia serão nominativas, facultada adoção da forma escritural, em conta
corrente de depósito mantida em nome de seus titulares, junto à instituição financeira indicada pela Diretoria, poden-
do ser cobrada dos acionistas, a remuneração de que trata o parágrafo 3º do artigo 35 da lei 6.404/76. § 2º - A cada
ação ordinária corresponde a um voto nas Assembléias Gerais. § 3º - A capitalização de lucros ou de reservas será
obrigatoriamente efetivada sem modificação do número de ações. O grupamento e o desdobramento de ações é
também expressamente proibidos, exceto se previamente aprovado em Assembleia Especial, por acionistas repre-
sentando a maioria das ações ordinárias. § 4º - Poderão ser emitidas, sem direito de preferência para os antigos
acionistas, ações, debêntures ou partes beneficiárias conversíveis em ações e bônus de subscrição cuja colocação
seja feita por uma das formas previstas no artigo 172 da Lei 6.404/76, desde que a eliminação do direito de preferên-
cia seja previamente aprovada em assembleia especial, por acionistas representando a maioria das ações ordinárias.
§ 5º - A alteração deste Estatuto Social na parte que regula a diversidade de espécies e/ou classes de ações não
requererá a concordância de todos os titulares das ações atingidas, sendo suficiente a aprovação de acionistas que
representem a maioria tanto do conjunto das ações com direito a voto, quando das ações de cada espécie ou classe
de ações. § 6º - A emissão de debêntures conversíveis, bônus de subscrição, outros títulos ou valores mobiliários
conversíveis em ações e partes beneficiárias, estas conversíveis ou não, bem como a outorga de opção de compra
de ações dependerá da prévia aprovação de acionistas representando a maioria das ações de cada espécie ou
classe de ações. Artigo 6º - Os certificados representativos das ações serão sempre assinados por dois Diretores,
ou mandatários com poderes especiais, podendo a Companhia emitir títulos múltiplos ou cautelas. § Único - Nas
substituições de certificados, bem como na expedição de segunda via de certificados de ações nominativas, será
cobrada uma taxa relativa aos custos incorridos. Artigo 7º - O montante a ser pago pela Companhia a título de
reembolso pelas ações detidas por acionistas que tenham exercido direito de retirada, nos casos autorizados por lei,
deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação
aceita pela Lei nº 9.457/97, sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial apurado de acordo com o artigo 45
da Lei nº 6.404/76. Artigo 8º - A Companhia só registrará a transferência de ações se forem observadas as disposi-
ções pertinentes do Acordo de Acionistas, desde que esteja arquivado em sua sede. Capítulo III. Da Administração.
Artigo 9º - A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por 2 (dois) Diretores ou um diretor e um
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procurador nomeado pelos dois Diretores, ou dois procuradores. Todos deverão ser residentes no país, acionistas ou
não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, observado o disposto neste Estatuto. Podendo ser administrada
por um diretor e um procurador. § 1º - O mandato da diretoria será de 03 (três) anos, permitida a reeleição, sendo o
mandato prorrogado, automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos. § 2º - A investidura dos
Diretores farse-se-á mediante termo lavrado do livro de “ Atas das Reuniões da Diretoria”. Os Diretores reeleitos serão
investidos nos seus cargos pela prórpria Assembleia Geral, dispensadas quaisquer outras formalidades. § 3º - Em
caso de vacância de cargo na Diretoria, será convocada a Assembleia Geral para eleição do respectivo substituto,
que completará o mandato do Diretor substituído, com observância dos direitos de eleição em separado previstos no
§ 2º do artigo 5º deste Estatuto. § 4º - Em suas ausências ou impedimentos eventuais, os Diretores serão substitu-
ídos por quem vierem a indicar. § 5º - Compete a Diretoria conceder licença aos diretores, sendo que esta não poderá
exceder a 30 (trinta) dias, quando remunerada. § 6º - A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral,
em montante global ou individual, ficando os diretores dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão.
Artigo 10º - A Diretoria terá plenos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, para a prática de todos
os atos e realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto social observado o disposto neste
Estatuto. § 1º - Além das demais matérias submetidas a sua apreciação por este Estatuto, compete à Diretoria,
reunida em colegiado: a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; b) Fiscalizar a gestão dos Diretores,
examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou
em vias de celebração, e quaisquer outros atos; c) Manifestar-se previamente sobre os relatórios, contas e orçamen-
tos e propostas elaboradas pelos Diretores para apresentação à Assembleia Geral; e d) Distribuir entre os membros
da Diretoria, a verba global dos Diretores, fixar em Assembleia Geral, se for o caso. § 2º - A Diretoria reunir-se-á
preferencialmente na Sede Social, sempre que convier aos interesses sociais, por convocação escrita, com indica-
ção circunstanciada da ordem do dia, subscrita pelo Diretor Presidente, com antecedência mínima de 03 (três) dias,
exceto se a convocação e ou prazo forem renunciados, por escrito, por todos os Diretores. § 3º - A Diretoria somente
se reunirá com a presença de, no mínimo, 2 (dois) Diretores, considerando-se presente o Diretor que enviar voto
escrito sobre as matérias objeto da ordem do dia. § 4º - As decisões da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável
da maioria de seus membros presentes à reunião. § 5º - As reuniões da Diretoria serão objeto de atas circunstanci-
adas, lavradas em livro próprio. Artigo 11º - Os Diretores terão a representação ativa e passiva da Companhia,
incumbindo-lhes executar, dentro das respectivas atribuições, as deliberações tomadas pela Diretoria e pela Assem-
bleia Geral, nos limites estabelecidos pelo presente Estatuto. Artigo 12º - A Companhia somente poderá assumir
obrigações, renunciar a direitos, dar quitação, alienar ou onerar bens do ativo permanente, bem como emitir, garantir
ou endossar cheques ou títulos de crédito, mediante instrumento assinado pelo Diretor- Presidente, isoladamente,
por 02 (dois) Diretores, em conjunto, por 01 (um) Diretor e 01 (um) mandatário ou, ainda, por 2 (dois) mandatários,
constituídos especialmente para tal, observado quanto à nomeação de mandatários o disposto no parágrafo 1º deste
artigo. § 1º - Os instrumentos de mandato outorgados pela companhia serão sempre assinados pelo Diretor-Presiden-
te, isoladamente, ou por 1 (um) Diretor e 1 (um) Mandatário, devendo especificar os poderes concedidos e terão prazo
certo de duração, limitado a um ano, exceto no caso de mandato judicial, que poderá ser prazo indeterminado. § 2º
- Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada nos atos a que se refere o Caput deste artigo mediante
a assinatura isolada de um Diretor ou de um Mandatário, desde que haja, em cada caso específico, autorização
expcessa da Diretoria. Capítulo IV. Assembleia Geral. Artigo 13º - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente,
dentro dos 4 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social para fins previstos em lei e, extraordina-
riamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem. § 1º - A Assembleia Geral poderá ser convocada, na
forma da lei, por quaisquer 2 (dois) Diretores e será presidida pelo Diretor Presidente, que designará um ou mais
secretários. § 2º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, e neste estatuto,
serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. § 3º - Os acionistas poderão ser
representados nas Assembleias Gerais por mandatários nomeados na forma do § 1º do artigo 126 da Lei 6.404/76,
devendo os respectivos instrumentos de mandato serem depositados, na sede social, com 03 (três) dias de antece-
dência da data marcada para realização da Assembleia Geral. Capítulo V. Conselho Fiscal. Artigo 14º - O Conselho
Fiscal da Companhia, que não terá caráter permanente, somente será instalado quando por solicitação dos acionistas
na forma da Lei, e será composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, acionistas ou não,
eleitos pela Assembleia geral em que for requerido o seu funcionamento. § 1º - Os membros do Conselho Fiscal,
quando em exercício, terão direito a remuneração a ser fixada pela Assembleia Geral que os eleger. § 2º - As delibe-
rações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. Capitulo VI. Exercício
Social e Lucros. Artigo 15º - O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada
exercício a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as demonstrações financeiras previstas em
Lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de destinação do lucro do exercício.
Artigo 16º - Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, 5% (cinco por
cento) serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual não excederá o importe de 20% (vinte por cento) do
capital social. Do saldo, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, se existente, 25% (vinte e cinco por
cento) serão atribuídos ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório. § 1º - Atribuir-se-á à Reserva para Investimen-
tos, que não excederá a 80% (oitenta por cento) do Capital Social subscrito, importância não inferior a 5% (cinco por
cento) e não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202
da lei nº 6.404/76, com a finalidade de financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou de suas empresas
controladas e coligadas, inclusive através da subscrição de aumentos de capital, ou a criação de novos empreen-
dimentos. § 2º - O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, terá a destinação quer lhe for atribuída pela Assembleia
Geral. Artigo 17º - Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo
correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembleia Geral, e, se não reclamados dentro de
3 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia.
Artigo 18º - A Companhia poderá levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e declarar, por delibe-
ração da Assembleia Geral, dividendos à conta de lucros apurado nesses balanços, por conta do total a ser
distribuído ao término do respectivo exercício social, observadas as limitações previstas em lei. § 1º - Ainda por
deliberação da Assembleia Geral, poderão ser declarados dividendos intermediários, à sua conta de lucros acu-
mulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço levantado, inclusive à conta da reserva para
Investimentos a que se refece o § 1º do artigo 16. § 2º - Também, mediante decisão da Assembleia Geral, os
dividendos ou dividendos intermediários poderão ser pagos a título de juros sobre o capital social. § 3º - Dividen-
dos intermediários deverão sempre ser creditados e considerados como antecipação do dividendo obrigatório.
Capítulo VII. Liquidação. Artigo 19º - A Companhia somente será dissolvida e entrará em liquidação por delibe-
ração da Assembleia Geral ou nos demais casos previstos em lei. § 1º - À Assembleia Geral que deliberar sobre
a liquidação caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. § 2º - A Assembleia Geral, se assim
solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal, para o período da
liquidação. Acionistas Presentes: Theara Participações S.A. representada por seus Diretores Cícero Clemente
de Albuquerque e Celso Bispo dos Reis; e Potenza Energy Empreendimentos e Participações Ltda. - SPE repre-
sentada por seus administradores Christian Ferreira da Silva, Edval Falcão da Silva e Alexandre Siqueira Chiofetti.
Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 28 de abril de 2017. Mesa: Edval Falcão da Silva -
Presidente, Adriano Tadeu Deguirmendjian Rosa - Secretário. Acionistas: Theara Participações S.A., Cícero
Clemente de Albuquerque e Celso Bispo dos Reis; Potenza Energy Empreendimentos e Participações Ltda. - SPE,
Christian Ferreira da Silva, Edval Falcão da Silva e Alexandre Siqueira Chiofetti.

1. Data. Hora e Local: Aos 26 dias do mês de agosto de 2010, às 11:00 horas, na sede da Companhia, à Rua da
Candelária nº 79, Cobertura 01 (parte), Centro, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20091-020. 2. Presen-
ça: Presente os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme Lista de Presença,
objeto do Anexo I à presente Ata. 3. Mesa: Presidente: Simone Bürck Silva, Secretário: Carlos Silva Ribeiro.
4. Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas representado a totalidade do capital
social da Companhia, conforme faculta o artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. 5. Deliberações: Tomadas pela unani-
midade dos acionistas da Companhia. 5.1. Aprovar, depois de examinados e discutidos, as contas da administração,
Balanços Patrimoniais, bem como as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encer-
rado em 31/12/2009. 5.2. Registrar que, por não ter sido apurado lucro no exercício social encerrado em 31/12/2009,
conforme resultados apresentados nas demonstrações financeiras ora aprovadas, não haverá qualquer distribuição
aos acionistas a título de dividendos ou a qualquer outro título. 5.3. Re-ratificar a deliberação tomada no ítem 5.1,
acima, uma vez que os documentos referentes ao exercício de 2009, não foram aprovados dentro do prazo previsto
em Lei. 5.4. Aprovar e aceitar a renúncia do Diretor Presidente, Eduardo Duarte, e do Diretor sem designão especí-
fica, Simone Bürck Silva. 5.5. Eleger como Diretor Presidente, Adriano Tadeu Deguirmendjian Rosa, brasileiro,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, titular da carteira de identidade nº 21.817.505-X,
expedida pela SSP/SP e CPF/MF nº 171.461.388-79, e como Diretora sem designação específica, Larissa Zayat
Emerici Deguirmendjian Rosa, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, titular da
carteira de identidade nº 24.782.280-2, expedida pela SSP/SP e CPF/MF nº 322.155.278-54, ambos residentes e
domiciliados na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Cauaxi, nº 119, Conjunto 92, Centro Empresarial,
CEP: 06454-020, os quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam
de exercer atividade mercantil, ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Compa-
nhia. 5.6. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria em até R$ 14.000,00 (Quartoze mil reais). 5.7.
Aprovação da atribuição do nome fantasia da Companhia “Pallipes Energia”. 5.8. Tranferir a sede social, para a Rua
Cauaxi, nº 119, Conjunto 92, Centro Empresarial, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP: 06454-020. 5.9.
Permanecem inalteradas os demais artigos do Estatuto Social não alterados por esta Ata. 5.10. Autorizar a lavratura
da Ata a que se refere esta Assmbléia na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei 6.404/76. 6.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembléia, que foi aprovada pela
unanimidade dos subiscritores da Companhia. 7. Acionistas: Adriano Tadeu Deguirmendjian Rosa, Larissa Zayat
Emerici Deguirmendjian Rosa. Confere com o original lavrado em livro póprio. Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2010.
Simone Bürck Silva - Presidente, Carlos Silva Ribeiro - Secretário. JUCERJA nº 00002096919 em 30/09/2010. Valéria
G. M. Serra - Secretária Geral. Estatuto Social Léros Energia e Participações S/A. Capítulo I. Da Denominação,
Nome Fantasia, Sede, Foro, Prazo de Duração e Objeto. Artigo 1º - A Léros Energia e Participações S/A., uma
sociedade anônima, que reger-se-á pelas leis e usos do comércio, por este Estatuto Social e pelas disposições legais
aplicáveis. Parágrafo Único: A sociedade fará uso da expressão fantasia de “Pallipes Energia”. Artigo 2º - A
Companhia tem por objeto a Geração e comercialização de energia elétrica, desenvolvimento, fabricação, insdustri-
alização e comercialização de equipamentos, peças e componentes de todos os tipos para geradores de energia,
inclusive eólica e a participação em outras sociedade, civis ou comerciais, como sócia, acionistas ou quotistas,
podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras. Artigo 3º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de
Barueri, Estado de São Paulo, à Rua Cauaxi, nº 119, Conjunto 92, Centro Empresarial, CEP: 06454-020, podendo por
deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em
qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 4º - O prazo de duração será indeterminado. Capítulo II. Do
Capital Social e Ações. Artigo 5º - O Capital Social da Companhia é de R$ 800,00 (oitocentos reais), dividido em 800
(oitocentas) ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal. § 1º - Todas as ações da Companhia serão
nominativas, facultada adoção da forma escritural, em conta corrente de depósito mantida em nome de seus titulares,
junto à instituição financeira indicada pela Diretoria, podendo ser cobrada dos acionistas, a remuneração de que trata
o parágrafo 3º do artigo 35 da lei 6.404/76. § 2º - A cada ação ordinária corresponde a um voto nas Assembléias
Gerais. § 3º - A capitalização de lucros ou de reservas será obrigatoriamente efetivada sem modificação do número
de ações. O grupamento e o desdobramento de ações é também expressamente proibido, exceto se previamente
aprovado em Assembléia Especial, por acionistas representando a maioria das ações ordinárias. § 4º - Poderão ser
emitidas, sem direito de preferência para os antigos acionistas, ações, debêntures ou partes beneficiárias conver-
síveis em ações e bônus de subscrição cuja colocação seja feita por uma das formas previstas no artigo 172 da Lei
6.404/76, desde que a eliminação do direito de preferência seja previamente aprovada em assembléia especial, por
acionistas representando a maioria das ações ordinárias. § 5º - A alteração deste Estatuto Social na parte que regula
a diversidade de espécies e/ou classes de ações não requererá a concordância de todos os titulares das ações
atingidas, sendo suficiente a aprovação de acionistas que representem a maioria tanto do conjunto das ações com
direito a voto, quando das ações de cada espécie ou classe de ações. § 6º - A emissão de debêntures conversíveis,
bônus de subscrição, outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações e partes beneficiárias, estas
conversíveis ou não, bem como a outorga de opção de compra de ações dependerá da prévia aprovação de acionis-
tas representando a maioria das ações de cada espécie ou classe de ações. Artigo 6º - Os certificados representa-
tivos das ações serão sempre assinados por dois Diretores, ou mandatários com poderes especiais, podendo a
Companhia emitir títulos múltiplos ou cautelas. Parágrafo Único - Nas substituições de certificados, bem como na
expedição de segunda via de certificados de ações nominativas, será cobrada uma taxa relativa aos custos incor-
ridos. Artigo 7º - O montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso pelas ações detidas por acionistas que
tenham exercido direito de retirada, nos casos autorizados por lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais
ações, a ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação aceita pela Lei nº 9.457/97, sempre que tal valor
for inferior ao valor patrimonial apurado de acordo com o artigo 45 da Lei nº 6.404/76. Artigo 8º - A Companhia só
registrará a transferência de ações se forem observadas as disposições pertinentes do Acordo de Acionistas, desde
que esteja arquivado em sua sede. Capítulo III. Da Administração. Artigo 9º - A Companhia será administrada por
uma Diretoria, composta por 2 (dois) Diretores, sendo um Diretor  - Presidente e os demais Diretores sem designação
específica,residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembléia Geral, observado o disposto
neste Estatuto. § 1º - O mandato da diretoria será de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo o mandato prorro-
gado, automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos. § 2º - A investidura dos Diretores far-se-
á mediante termo lavrado do livro de “ Atas das Reuniões da Diretoria”. Os Diretores reeleitos serão investidos nos
seus cargos pela prórpria Assembléia Geral, dispensadas quaisquer outras formalidades. § 3º - Em caso de vaga,
será convocada a Assembléia Geral para eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor

Léros Energia e Participações S/A.Léros Energia e Participações S/A.Léros Energia e Participações S/A.Léros Energia e Participações S/A.Léros Energia e Participações S/A.
CNPJ/MF nº 11.017.349/0001-52 - NIRE 33.3.0029088-5

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 26 de Agosto de 2010
substituido, com observância dos direitos de eleição em separado previstos no § 2º do artigo 5º deste Estatuto. § 4º
- Em suas ausências ou impedimentos eventuais, os Diretores serão substituídos por quem vierem a indicar. § 5º -
Compete a Diretoria conceder licença aos diretores, sendo que esta não poderá exceder a 30 (trinta) dias, quando
remunerada. § 6º - A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembléia Geral, em montante global ou individual,
ficando os diretores dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. Artigo 10 - A Diretoria terá plenos
poderes de administração e gestão dos negócios sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas as
operações que se relacionarem com o objeto social observado o disposto neste Estatuto. § 1º - Além das demais
matérias submetidas a sua apreciação por este Estatuto, compete à Diretoria, reunida em colegiado: a) Fixar a
orientação geral dos negócios da Companhia; b) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os
livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quais-
quer outros atos; c) Manifestar-se previamente sobre os relatórios, contas e orçamentos e propostas elaboradas
pelos Diretores para apresentação à Assembléia Geral; e d) Distribuir entre os membros da Diretoria, a verba global
dos Diretores, fixar em Assembléia Geral, se for o caso. § 2º - A Diretoria reunir-se-á preferencialmente na Sede
Social, sempre que convier aos interesses sociais, por convocação escrita, com indicação circunstanciada da ordem
do dia, subscrita pelo Diretor - Presidente, com antecedência mínima de 3 (três) dias, exceto se a convocação e/ou
prazo forem renunciados, por escrito, por todos os Diretores. § 3º - A Diretoria somente se reunirá com a presença
de, no mínimo, 2 (dois) Diretores, considerando-se presente o Diretor que enviar voto escrito sobre as matérias objeto
da ordem do dia. § 4º - As decisões da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria de seus membros
presentes à reunião. § 5º - As reuniões da Diretoria serão objeto de atas circunstanciadas, lavradas em livro próprio.
Artigo 11 - Os Diretores terão a representação ativa e passiva da Companhia, incumbindo-lhes executar e fazer
executar, dentro das respectivas atribuições, as deliberações tomadas pela Diretoria e pela Assembléia Geral, nos
limites estabelecidos pelo presente Estatuto. Artigo 12 - A Companhia somente poderá assumir obrigações, renunciar
a direitos, transigir, dar quitação, alienar ou onerar bens do ativo permanente, bem como emitir, garantir ou endossar
cheques ou títulos de crédito, mediante instrumento assinado pelo Diretor- Presidente, isoladamente, por 2 (dois)
Diretores, em conjunto, por 1 (um) Diretor e 1 (um) mandatário ou, ainda, por 2 (dois) mandatários, constituídos
especialmente para tal, observado quanto à nomeação de mandatários o disposto no parágrafo 1º deste artigo. § 1º
- Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia serão sempre assinados pelo Diretor-Presidente, isolada-
mente, ou por 1 (um) Diretor e 1 (um) Mandatário, devendo especificar os poderes concedidos e terão prazo certo de
duração, limitado a um ano, exceto no caso de mandato judicial, que poderá ser por prazo indeterminado. § 2º -
Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada nos atos a que se refere o Caput deste artigo mediante a
assinatura isolada de um Diretor ou de um mandatário, desde que haja, em cada caso específico, autorização
expcessa da Diretoria. Capítulo IV. Assembléia Geral. Artigo 13 - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente,
dentro dos 4 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social para fins previstos em lei e, extraordina-
riamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem. § 1º - A Assembléia Geral poderá ser convocada, na
forma da lei, por quaisquer 2 (dois) Diretores e será presidida pelo Diretor Presidente, que designará um ou mais
secretários. § 2º - As deliberações da Assembléia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, e neste estatuto,
serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. § 3º - Os acionistas poderão ser
representados nas Assembléias Gerais por mandatários nomeados na forma do § 1º do artigo 126 da Lei 6.404/76,
devendo os respectivos instrumentos de mandato serem depositados, na sede social, com 03 (três) dias de antece-
dência da data marcada para realização da Assembléia Geral. Capítulo V. Conselho Fiscal. Artigo 14 - O Conselho
Fiscal da Companhia, que não terá caráter permanente, somente será instalado quando por solicitação dos acionistas
na forma da Lei, e será composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, acionistas ou não,
eleitos pela Assembleia geral em que for requerido o seu funcionamento. § 1º - Os membros do Conselho Fiscal,
quando em exercício, terão direito a remuneração a ser fixada pela Assembleia Geral que os eleger. § 2º - As delibe-
rações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. Capitulo VI. Exercício
Social e Lucros. Artigo 15 - O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada
exercício a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as demonstrações financeiras previstas em
Lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de destinação do lucro do exercício.
Artigo 16 - Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, 5% (cinco
por cento) serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual não excederá o importe de 20% (vinte por
cento) do capital social. Do saldo, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, se existente, 25% (vinte e
cinco por cento) serão atribuídos ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório. § 1º - Atribuir-se-á à Reserva
para Investimentos, que não excederá a 80% (oitenta por cento) do Capital Social subscrito, importância não
inferior a 5% (cinco por cento) e não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido do exercício,
ajustado na forma do artigo 202 da lei nº 6.404/76, com a finalidade de financiar a expansão das atividades da
Companhia e/ou de suas empresas controladas e coligadas, inclusive através da subscrição de aumentos de
capital, ou a criação de novos empreendimentos. § 2º - O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, terá a
destinação quer lhe for atribuída pela Assembleia Geral. Artigo 17 - Os dividendos atribuídos aos acionistas serão
pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assem-
bleia Geral, e, se não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou sua
distribuição, prescreverão em favor da Companhia. Artigo 18 - A Companhia poderá levantar balanços semestrais,
ou em períodos menores, e declarar, por deliberação da Assembléia Geral, dividendos à conta de lucros apurado
nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício social, observadas as
limitações previstas em lei. § 1º - Ainda por deliberação da Assembléia Geral, poderão ser declarados dividendos
intermediários, à sua conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço levan-
tado, inclusive à conta da reserva para Investimentos a que se refece o § 1º do artigo 16. § 2º - Também, mediante
decisão da Assembléia Geral, os dividendos ou dividendos intermediários poderão ser pagos a título de juros
sobre o capital social. § 3º - Dividendos intermediários deverão sempre ser creditados e considerados como
antecipação do dividendo obrigatório. Capítulo VII. Liquidação. Artigo 19 - A Companhia somente será dissolvida
e entrará em liquidação por deliberação da Assembléia Geral ou nos demais casos previstos em lei. § 1º - À
Assembléia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remunera-
ção. § 2º - A Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá
o Conselho Fiscal, para o período da liquidação. Acionistas: Adriano Tadeu Deguirmendjian Rosa, Larissa Zayat
Emerici Deguirmendjian Rosa. Confere com o original lavrado em livro póprio. Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2010.
Simone Bürck Silva - Presidente, Carlos Silva Ribeiro - Secretário.
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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, 16 a 18 de dezembro de 2017Página 6

Especial

Nielmar de Oliveira/Agência Brasil

Os dados foram divulgados na sexta-feira (15), no Rio 
de Janeiro, pelo IBGE e fazem parte da pesquisa 
Síntese de Indicadores Sociais 2017 – SIS 2017. Ela 

indica, ainda, que o maior índice de pobreza se dá na Região 
Nordeste do país, onde 43,5% da população se enquadram 
nessa situação e, a menor, no Sul: 12,3%.

A situação é ainda mais grave se levadas em conta as 
estatísticas do IBGE envolvendo crianças de 0 a 14 anos 
de idade. No país, 42% das crianças nesta faixa etária se 
enquadram nestas condições e sobrevivem com apenas US$ 
5,5 por dia. A pesquisa de indicadores sociais revela uma 
realidade: o Brasil é um país profundamente desigual e a 
desigualdade gritante se dá em todos os níveis.

Seja por diferentes regiões do país, por gênero - as 
mulheres ganham, em geral, bem menos que os homens 
mesmo exercendo as mesmas funções -, por raça e cor: os 
trabalhadores pretos ou pardos respondem pelo maior nú-
mero de desempregados, têm menor escolaridade, ganham 

menos, moram mal e começam a trabalhar bem mais cedo 
exatamente por ter menor nível de escolaridade.

Um país onde a renda per capita dos 20% que ganham 
mais, cerca de R$ 4,5 mil, chega a ser mais de 18 vezes que 
o rendimento médio dos que ganham menos e com menores 
rendimentos por pessoa – cerca de R$ 243. No Brasil, em 
2016, a renda total apropriada pelos 10% com mais rendimen-
tos (R$ 6,551 mil) era 3,4 vezes maior que o total de renda 
apropriado pelos 40% (R$ 401) com menos rendimentos, 
embora a relação variasse dependendo do estado.

Entre as pessoas com os 10% menores rendimentos do 
país, a parcela da população de pretos ou pardos chega a 
78,5%, contra 20,8% de brancos. No outro extremo, dos 10% 
com maiores rendimentos, pretos ou pardos respondiam 
por apenas 24,8%. A maior diferença estava no Sudeste, 
onde os pretos ou pardos representavam 46,4% da popula-
ção com rendimentos, mas sua participação entre os 10% 
com mais rendimentos era de 16,4%, uma diferença de 30 
pontos percentuais.

No que diz respeito à distribuição de renda no país, o Brasil 
continua um país de alta desigualdade de renda, inclusive, 

IBGE: 50 milhões de brasileiros 
vivem na linha de pobreza

Cerca de 50 milhões de brasileiros, o equivalente a 
25,4% da população, vivem na linha de pobreza e têm 
renda familiar equivalente a R$ 387,07 – ou US$ 5,5 por 
dia, valor adotado pelo Banco Mundial para defi nir se 
uma pessoa é pobre

quando comparado a outras 
nações da América Latina, 
região onde a desigualdade 
é mais acentuada. Em 2017 
as taxas de desocupação da 
população preta ou parda 
foram superiores às da po-
pulação branca em todos 
os níveis de instrução. Na 
categoria ensino funda-
mental completo ou médio 
incompleto, por exemplo, 
a taxa de desocupação dos 
trabalhadores pretos ou 
pardos era de 18,1%, bem 
superior que o percentual 
dos brancos: 12,1%.

“A distribuição dos rendimentos médios por atividade 
mostra a heterogeneidade estrutural da economia brasileira. 
Embora tenha apresentado o segundo maior crescimento em 
termos reais nos cinco anos disponíveis (10,9%), os servi-

ços domésticos registraram 
os rendimentos médios mais 
baixos em toda a série. Já 
a Administração Pública 
acusou o maior crescimento 
(14,1%) e os rendimentos 
médios mais elevados”, diz 
o IBGE.

Os dados do estudo in-
dicam que, quanto menos 
escolaridade, mais cedo o jo-
vem ingressa no mercado de 
trabalho. A pesquisa revela 
que 39,6% dos trabalhadores 
ingressaram no mercado de 
trabalho com até 14 anos. Ao 
mesmo tempo em que revela 
que 39,6% dos trabalhadores 
ingressaram no mercado 
com até 14 anos, o levanta-
mento indica também que 
este percentual cresce para 
o grupo de trabalhadores que 
tinha somente até o ensino 

fundamental incompleto, chegando a atingir 62,1% do total, 
enquanto que, para os que têm nível superior completo, o 
percentual despenca para 19,6%.

O IBGE destaca que os trabalhadores de cor preta ou 
parda também se inserem mais cedo no mercado de tra-
balho, quando comparados com os brancos, “característica 
que ajuda a explicar sua maior participação em trabalhos 
informais”. Já entre as mulheres foi maior a participação das 
que começaram a trabalhar com 15 anos ou mais de idade 
(67,5%) quando comparadas com a dos homens (55%). 

O percentual de jovens que não trabalham nem estu-
dam aumentou 3,1 pontos percentuais entre 2014 e 2016, 
passando de 22,7% para 25,8%. O fenômeno ocorreu em 
todas as regiões do Brasil. No Norte, o percentual de jovens 
nessa situação passou de 25,3% para 28,0%. No Nordeste, 
de 27,7% para 32,2%. No Sudeste, de 20,8% para 24,0%. 
No Sul, de 17,0% para 18,7% e no Centro-Oeste, de 19,8% 
para 22,2%. Ele atingiu, sobretudo, os jovens com menor 
nível de instrução, os pretos ou pardos e as mulheres e 
com maior incidência entre jovens cujo nível de instrução 
mais elevado alcançado era o fundamental incompleto ou 
equivalente, que respondia por 38,3% do total.

Quando se avalia os ní-
veis de pobreza no país por 
estados e capitais, ganham 
destaque - sob o ponto de 
vista negativo - as Regiões 
Norte e Nordeste com os 
maiores valores sendo obser-
vados no Maranhão (52,4% 
da população), Amazonas 
(49,2%) e Alagoas (47,4%). 
Em todos os casos, a pobreza 
tem maior incidência nos 
domicílios do interior do 
país do que nas capitais, 
o que está alinhado com a 
realidade global, onde 80% 
da pobreza se concentram 
em áreas rurais.

Ainda utilizando os parâ-
metros estabelecidos pelo 
Banco Mundial, chega-se à 

constatação de que, no mundo, 50% dos pobres têm até 18 
anos, com a pobreza monetária atingindo mais fortemente 
crianças e jovens - 17,8 milhões de crianças e adolescentes 
de 0 a 14 anos, ou 42 em cada 100 crianças.

Também há alta incidência em homens e mulheres pre-
tas ou pardas, respectivamente, 33,3% e 34,3%, contra 
cerca de 15% para homens e mulheres brancas. Outro 
recorte relevante é dos arranjos domiciliares, no qual a 
pobreza - medida pela linha dos US$ 5,5 por dia - mostra 
forte presença entre mulheres sem cônjuge, com fi lhos 

até 14 anos (55,6%). O quadro é ainda mais expressivo 
nesse tipo de arranjo formado por mulheres pretas ou 
pardas (64%), o que indica, segundo o IBGE, o acúmulo 
de desvantagens para este grupo que merece atenção das 
políticas públicas.

Pesquisa diz que o maior índice de pobreza é registrado na Região Nordeste, 
afetando 43,5% da população.
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Os profi ssionais de 

segurança de TI de 

grandes empresas em 

todas as indústrias 

enfrentam a tarefa 

diária de ter que 

proteger uma superfície 

de ataque em expansão

Os pontos vulneráveis de 
entrada costumavam 
estar dentro dos muros 

da organização, onde fi rewalls 
e ferramentas de segurança on-
-line podiam protegê-los, mas 
as redes agora se tornaram um 
ambiente sem fronteiras, em 
constante evolução, graças ao 
uso de nuvem, a Internet das 
coisas (IoT) e uma força de 
trabalho cada vez mais móvel.

Os avanços tecnológicos, 
combinados com uma onda 
de funcionários digitalmente 
inteligentes inundando o lo-
cal de trabalho, levaram mais 
pessoas a trabalhar de suas 
casas ou outros locais fora do 
escritório. Além disso, traba-
lhar em uma variedade cada 
vez mais diversifi cada de dis-
positivos. E, embora possa ser 
uma surpresa, esse aumento 
na força de trabalho móvel 
tornou-se comum mesmo nas 
indústrias mais altamente 
regulamentadas.

De acordo com um estudo 
recente, 65% das organiza-
ções permitem a conexão de 
dispositivos pessoais às redes 
corporativas. Na América 
Latina e no Caribe, estima-se 
que o número de empregos 
móveis foi de 740.000 em 2016, 
com outros 980 mil empregos 
indiretamente suportados por 
tecnologias móveis.

Em todos os setores, as 
empresas estão adotando os 
esquemas de trabalho móvel 
devido aos seus vários bene-
fícios de redução de custos, 
aumento da produtividade e 
efi ciência dos funcionários e 
maior retenção de colabora-
dores. Mas estes esquemas 
também envolvem riscos ao 
permitir que dispositivos e 
aplicativos não gerenciados 
pelas organizações, acessem 
suas redes corporativas e seus 
recursos digitais.

A segurança da rede con-
tinua sendo uma prioridade. 
95% dos CIOs relatam sua 
preocupação com os e-mails 
armazenados em dispositi-
vos pessoais e 94% deles se 
preocupam com informações 
corporativas armazenadas em 
aplicativos móveis. O objetivo 
das empresas é encontrar um 
equilíbrio entre o benefício do 
BYOD e BYOA e a mitigação 
dos fatores de risco à ciber-
segurança.

Problemas de segurança 

em ambientes móveis

Para se benefi ciar das capa-
cidades do trabalho móvel sem 
comprometer a segurança da 
rede ou perder a visibilidade 
do uso de dados classifi cados, 
as organizações devem consi-
derar três aspectos principais: 

• Shadow IT

Políticas rigorosas sobre 
aplicativos e serviços que os 
funcionários estão autorizados 
a usar em seus dispositivos 

podem fazer com que os 
funcionários contornem este 
protocolo de segurança para 
adquirir soluções que os aju-
darão a tornar seu trabalho 
mais efi ciente. Isso pode ser 
um grande risco à segurança, 
já que as equipes de TI não 
conseguem proteger dados em 
aplicativos que não conhecem, 
e nem podem garantir que 
esses aplicativos serão atuali-
zados com as correções mais 
recentes. E se esses dados 
forem violados, é improvável 
que as equipes de TI percebam 
isso e consigam implementar 
protocolos adequados de res-
posta a incidentes.

• Vazamento de dados

O vazamento de dados se 
refere ao fl uxo não autorizado 
de dados corporativos do data-
center seguro para um dispo-
sitivo ou local não autorizado. 
Isso geralmente ocorre quando 
os funcionários transferem 
arquivos entre dispositivos 
corporativos e pessoais ou 
quando funcionários não rela-
cionados têm acesso a dados 
privilegiados. Com o uso cada 
vez mais comum de ambientes 
na nuvem e de aplicativos SaaS, 
e o número maior de disposi-
tivos de usuários conectados, 
as equipes de TI geralmente 
perdem visibilidade do uso e 
fl uxo dos dados.

• Segurança de 

aplicativos

Com a mobilidade laboral, 
surge um número cada vez 
maior de aplicativos, indepen-
dentemente de estarem sendo 
usados nos negócios ou não. 
Em média, as organizações 
têm 216 aplicativos executa-
dos em sua organização, sem 
falar nos aplicativos pessoais 
armazenados nos dispositivos 
dos funcionários. Quando es-
ses dispositivos de usuários e 
aplicativos se conectam à rede, 
é necessária uma segurança 
forte para o aplicativo. Isto 
é válido principalmente para 
aplicativos na nuvem, onde 
pode ser difícil para as equi-
pes de TI aplicar as políticas 
de segurança padrão de suas 
organizações.

Em resumo

Para aproveitar ao máximo 
os benefícios da força de tra-
balho móvel que faz uso de 
seus dispositivos pessoais, as 
organizações precisam imple-
mentar controles de seguran-
ça adicionais que protejam 
e monitorem os dados sem 
serem muito rigorosos, pois 
isso pode inibir a mobilidade. 
As equipes de TI devem adotar 
uma abordagem em camadas 
para a segurança, fornecendo 
visibilidade do fl uxo dos dados 
em toda a rede. Especifi camen-
te, este protocolo de segurança 
deve oferecer segurança de 
aplicativos, segurança de 
dispositivos de usuários, seg-
mentação de rede e segurança 
dos ambientes na nuvem, além 
de defesas no perímetro da 
rede padrão. Tudo isso em 
um quadro de segurança inte-
grado e abrangente, poderoso 
e automatizado para poder 
responder às ameaças atuais 
e futuras.

(*) É vice-presidente da Fortinet.

Como proteger a 
rede da empresa sem 

interferir na mobilidade 
dos colaboradores?

Por Bill Hogan (*)

News@TI
Aprenda a desenvolver apps para plataforma iOS 
nas próximas férias de janeiro 

@Com a proposta de ensinar programação para adultos que 
conhecem e desconhecem sobre tecnologia, a Quaddro 

Treinamentos – maior centro de ensino mobile do Brasil – tem 
inicio a 5° turma do curso “Swift – Intensivo de Férias”, desen-
volvido para quem deseja entrar no mundo mobile. As aulas 
acontecem no período de 8 de janeiro a 2 de fevereiro de 2018, 
de segunda à sexta, das 9h às 18h. No total são 152 horas de 
curso + 8 horas de curso on-line de Lógica de Programação. No 
curso, os alunos aprendem realmente a programar e já criam 
alguns apps durante o treinamento. As vagas são limitadas e 
os pré-requisitos solicitados são apenas conhecimentos básicos 
em Mac OS e Lógica de Programação. As inscrições podem 
ser feitas no site (http://www.quaddro.com.br/).

Nos últimos tempos, em 
praticamente todas as se-
manas nos deparamos com 
manchetes como: “Fintech X 
testa pagamentos com reló-
gios, óculos, pulseiras, cane-
tas, anéis, self, sorrisos etc”. 
Normalmente essas chamadas 
são acompanhadas de análises 
do tipo: “Em pouco tempo os 
cartões de crédito em formato 
plástico como o conhecemos 
deixarão de existir”. Ocorre 
que estamos chegando ao fi nal 
de mais um ano e isto parece 
longe de acontecer.

Ao contrário disso, se fi zer-
mos um teste e colocarmos no 
serviço de busca do Google 
a frase: “Fintech lança cartão”, nos surpreenderemos com a 
quantidade de reportagens que demonstram que, apesar de 
profetizarem o fi m do cartão plástico, esses próprios inovadores 
não abrem mão de terem suas marcas devidamente impressas 
e materializadas em pequenos pedaços de plástico guardadas 
nas carteiras de seus clientes.

Parece incoerente, mas é a realidade. Mesmo adotando um 
discurso exterior de que o plástico está ultrapassado, na hora de 
garantir a sustentabilidade do negócio, fi nanceiramente falando, 
ninguém abre mão do plástico. E por quê? Porque, queiram ou 
não queiram admitir, ele é, e acredito que ainda será por muito 
tempo, a melhor alternativa para garantir pagamentos ágeis, 
massifi cados e seguros do mundo.

Tem sido assim no mundo todo. Por mais e maiores novidades 
tecnológicas que apareçam, os pedidos para a impressão de 
cartões plásticos continuam aumentando, a pedido das maiores 
e mais tradicionais marcas da indústria fi nanceira do planeta 
e também das mais novas e disruptivas startups fi nanceiras. 

Não que se neguem as possibilidades e os ganhos que possam 
representar as novas mídias, como o telefone celular e a infi ni-
dade de variáveis trazidas pela Internet das Coisas, mas quando 
falamos de cartões de crédito, estamos falando de dinheiro. E 
quando se fala de dinheiro há que se levar em consideração um 
fator primordial que é a segurança.

Desde a invenção do chip 
nunca se ouvir falar de uma 
quebra se quer da criptogra-
fi a existente neste tipo de 
sistema que pudesse resultar 
em fraudes. Os vazamentos 
que acontecem nunca estão 
ligados à quebra dos padrões 
de segurança dos cartões 
com chip propriamente ditos. 
Essas falhas acontecem em 
outras fases do processa-
mento das transações. E são 
justamente estas etapas vul-
neráveis que fi cam expostas 
quando se abandona o cartão 
de plástico para escolher um 
celular, um par de óculos, 
uma pulseira, um relógio ou 

qualquer outro objeto. 
Já faz pelo menos uma década que se profetiza a massifi cação 

dos pagamentos por celular, por exemplo, mas ainda são muito 
poucos os projetos neste sentido que conseguiram um nível de 
massifi cação que possa ser comparável à escalabilidade possi-
bilitada pelos cartões de plástico. 

Além da questão da segurança, existe a própria questão da 
universalidade da tecnologia. Quantas pessoas atualmente tem 
condições de ter um relógio dotado da tecnologia que permite 
fazer pagamentos? E anéis ? E pulseiras? 

Quantos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço 
atualmente estão preparados para receber pagamentos inova-
dores como estes? Quanto será preciso ser investido para que 
esta receptividade passe a estar presente em todo território 
nacional, por exemplo? E como fi cará esta questão nos países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento?

Por esses e outros motivos, apesar de toda a onda disruptiva 
e modernizante que inunda o noticiário, é preciso que alguém 
se lance contra a correnteza para dizer o contrário: “O cartão 
de crédito de plástico não está perto de ser extinto e muito 
provavelmente nunca será”. 

(Fonte: Daniel Lecuona é CEO da G&L Cards and Payments).

Mais um ano termina e a profecia sobre o fi m 
dos cartões de plástico não se cumpre

José Matias Neto (*)
 

Tecnologias como a com-
putação em nuvem e 
os aplicativos móveis 

ampliam as fronteiras da rede e 
multiplicam por cinco a possível 
superfície de ataque. Fatores 
como a imensa quantidade de 
dados gerados, a diversidade 
de pessoas que se conectam à 
rede corporativa, a variedade 
de dispositivos para gerenciar, 
tanto os próprios como os de 
terceiros, formam um cenário 
complexo que deve ser admi-
nistrado pelas equipes de se-
gurança, na maioria das vezes, 
com mão de obra limitada e 
orçamentos estáveis. 

 
Uma grande preocupação dos 

gestores é como usufruir dos benefícios gerados pela Internet das 
Coisas sem colocar os dados corporativos em risco. Considerando 
que o custo dos sensores caiu pela metade nos últimos 10 anos e 
os custos da computação e da banda de Internet fi caram 60 vezes 
e 40 vezes mais baratos, respectivamente, podemos esperar um 
aumento incrível de novos dispositivos no mercado.

 
Atualmente, estima-se que há 50 bilhões de dispositivos co-

nectados que produzem 44 ZB (zettabytes) de dados, cerca de 
1 trilhão de gigabytes. Mas há ainda 15 bilhões de dispositivos 
que poderiam, mas ainda não estão conectados. Bilhões de novos 
dispositivos conectados signifi cam bilhões de novas possibilidades 
de ataques cibernéticos.  

 
Os dispositivos IoT são feitos de uma série cada vez maior de 

blocos de construção de software e hardware, levando a uma 
complexidade signifi cativa, que é  inimiga da segurança. Tudo 
indica que esses dispositivos não estão preparados para lidar 
com o desafi o da segurança atual.

 
Muitos dos fornecedores de dispositivos como câmeras, me-

didores elétricos, eletrodomésticos, sensores, drones, etc, não 

A Internet das Coisas exigirá 
uma nova abordagem na 

segurança corporativa
A transformação digital que vem acontecendo nos últimos anos permitiu que muitas empresas fossem 
criadas e se tornassem bem sucedidas em um curto período, mas com ela também vieram novas 
vulnerabilidades que ameaçam a segurança dos dados e, consequentemente, a continuidade dos negócios

consideram a segurança como um fator crítico no processo de 
criação de seus produtos, o que pode trazer muitos problemas 
aos seus usuários. Ataques contra os dispositivos IoT já estão 
acontecendo com frequência, como em câmeras IP com controles 
de segurança fracos, medidores inteligentes com falhas básicas de 
criptografi a, dispositivos de saúde ou dispositivos SCADA (usado 
em usinas nucleares) que alimentam infraestrutura crítica em 
todo o mundo, entre outros.

 
Assim como já aconteceu com os dispositivos móveis como 

smartphones e tablets, é inútil tentar barrar a inserção de dispo-
sitivos IoT no ambiente corporativo, eles precisam ser integrados 
ao ambiente, mas de forma segura.

 
Para se preparar para essa transformação é preciso mudar to-

talmente a forma como pensamos e lidamos com a segurança. As 
empresas devem adotar uma visão onipresente de segurança da 
informação, que deve estar inserida em suas culturas, de maneira 
que a segurança sempre acompanhe o crescimento dos negócios, 
sem interrupção e que proteja a empresa contra fraudes, perda 
de propriedade intelectual e contra as ameaças à privacidade.

 
Com o gigantesco volume de dados e dispositivos para gerenciar, 

não é possível esperar que o trabalho continue sendo feito manu-
almente. Automação e integração são dois conceitos que devem 
crescer cada vez mais na segurança da informação e no combate 
ao cibercrime. Soluções integradas que trocam informações entre 
si e eliminam brechas de comunicação, assim como soluções mais 
inteligentes, capazes de avaliar e reconhecer ameaças em frações 
de segundo, serão grandes aliadas para aumentar a velocidade 
na análise de dados e no bloqueio às ameaças. 

 
A segurança da informação não é mais uma batalha a ser ven-

cida, nem sequer uma guerra, pois o trabalho não acaba mesmo 
depois de uma vitória. A segurança é uma evolução constante. 
Os responsáveis pela gestão corporativa precisam entender que 
a segurança cibernética é um componente de missão crítica para 
sua estratégia de negócio. 

 
(*) É diretor de suporte técnico da McAfee para América Latina .
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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

Nesta segunda a Lua entra na fase nova em Sagitário as 04h31 e vai ingressar em Capricórnio as 11h35. Por isso manter a 

rotina durante a manhã e não inovar em nada será a melhor maneira de passar este primeiro dia da semana. Com a Lua 

sagitariana é muito provável ter um grande fl uxo nas estradas, uma grande saída de pessoas esta semana. Com a Lua em 

Sagitário fi camos desejosos por viajar. Conhecer novas culturas será especialmente interessante. Pode ser ao vivo, ou para 

quem não poder viajar, viaje através de uma boa leitura que aborde assuntos como lugares distantes, outros povos, outras 

culturas, outras religiões.
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Pode organizar melhor o ambiente 
e planejar coisas novas com muito 
entusiasmo, dinamismo e facili-
dade de comunicar-se. Dúvidas e 
sentimentos pouco claros trazem 
insegurança. Ouça pessoas que lhe 
ajudem com conselhos úteis. 90/390 
– vermelho.

Nesta segunda terá maior amadure-
cimento das relações pessoais. Uma 
maior reserva do seu lado emocional 
leva ao rigor nas exigências e até certa 
frieza e insegurança. Acordos serão 
facilitados devido ao bom relaciona-
mento social e sexual neste fi nal de 
ano. 92/492 – azul.

Precisa aguardar soluções, pois a 
situações serão mais lentas para 
se resolverem. O que já tenha sido 
preparado antes sofre ainda alguma 
mudança de última hora, mas nada 
que vá atrapalhar seus planos de se 
realizarem. Preste atenção a tudo e 
terá boas soluções. 62/462 – branco.

Cuide melhor das parcerias, socieda-
des e relacionamentos que estejam 
abalados. Aguarde a Lua nova que 
entra em Capricórnio no fi nal da 
manhã, por enquanto apenas encerre 
situações e defi na seus afazeres de 
inicio de ano. Corte excessos, enxu-
gue a dieta e organize suas contas. 
20/420 – amarelo.

Facilidade para lidar com pessoas no 
trabalho, para o entendimento e o 
diálogo. Este dia é bom para resolver 
pendências e investir em efi ciência e 
valorizar os pormenores. O período 
é produtivo em todos os setores da 
vida material que dependam da valo-
rização de detalhei. 63/763 – amarelo.

A boa vontade é fundamental para 
obter o respeito e a admiração das 
pessoas. Aguarde a Lua nova em 
Capricórnio para começar a alterar 
seus planos e levá-los adiante. Seja 
prático sem deixar de ser também 
um pouco sentimental e romântico 
nas relações pessoais e intimas. 
52/252 – verde.

Será melhor se dedicar a encerrar 
situações e dedicar-se aquilo que 
parece ser mais difícil. Demonstre o 
que sente as pessoas com que con-
vive, abra o coração para elas.  Há a 
chance de ajudar alguém e aprender 
algo novo e inédito como experiência 
de vida. 33/433 – cinza.

A Lua nova torna a manhã mais efi -
ciente e concentrada para encerrar 
situações. A relação sairá ganhando 
sabendo ceder num momento e 
mostrar a razão depois.  Se agir 
valorizando os detalhes poderá au-
mentar seus lucros já no começo do 
próximo ano. 67/667 – azul.

Aguarde a Lua nova indo para seu 
signo que o tornará mais efi ciente e 
concentrado com um perfi l próprio 
da infl uência no comportamento. 
Aproveite a ida do Sol para o seu 
signo, para encontrar soluções que 
estão sendo esperadas há muito 
tempo. 89/889 – cinza. 

Enfrente os obstáculos que surgirem 
com persistência e coragem e todos 
os problemas serão logo vencidos. 
Não tome atitudes impensadas antes 
do aniversário. Está chegando o mo-
mento de retomar antigos projetos 
que estavam parados e que em breve 
poderão se realizar. 44/544 – azul.

Aguarde a Lua Nova vai contribuir 
para o amadurecimento das relações 
e a valorização da confi ança. Não 
brigue com amigos, ou com quem 
trabalha, seja diplomata e comu-
nique-se para resolver qualquer 
dificuldade. O sentimentalismo 
perde terreno, seja mais prático. 
67/567 – cinza.

Ponha tudo em ordem em seu am-
biente, fazendo uma revisão de sua 
vida e sabendo qual o rumo que de-
verá tomar. Organizem melhor o co-
tidiano ou planejem aquela viagem.  
Valorize os detalhes do que pretende 
fazer e só comece agir quando tiver 
toda certeza. 87/387 – branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 18 de Dezembro de 2017. Dia de Nossa Senhora da Espe-
rança, São Basiliano, São Flamano, São Rufo, São Vitorino, São Zózimo, 
São Makhouf, e Dia do Anjo Mebahiah, cuja virtude é o consolo. Hoje 
aniversaria o guitarrista do Rolling Stones, Keith Richards que completa 
74 anos, o produtor e diretor de cinema Steven Spielberg que nasceu em 
1946, o ator Brad Pitt que faz 54 anos, a atriz Katie Holmes que nasceu 
em 1978 e a cantora e atriz Christina Aguilera que completa 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste grau é sensível, determinado, teimoso e 
orgulhoso. Tem forte senso de justiça e princípios. É calmo e compre-
ensivo, mas pode ser crítico e exigente.  Charmoso e ambicioso aprecia 
luxo e qualidade, por isso trabalha muito para manter o padrão de vida. 
Protege acima de tudo a moral e a religião. A vida é uma aventura e 
uma busca eterna, diversifi cando suas atividades e muitas vezes fazendo 
várias coisas ao mesmo tempo. A busca pela verdade em todos os níveis 
é sempre intensa durante toda sua vida. 

Dicionário dos sonhos
CERVEJA – Encontro com amigos, prazeres. Cerveja 
gelada: ligação com pessoa egoísta. Quente: mexericos. 
Números de sorte: 27, 29, 32, 37, 48 e 63.

Simpatias que funcionam
PROSPERIDADE em 2018: Para atrair prosperidade 
para sua vida, comece por arrumar a mesa da ceia de 
Ano Novo com alguns ramos de trigo e não esqueça de 
preparar uma sopa de lentilhas. Assim que der a badalada 
de meia-noite, coma três colheres de sopa de lentilhas 
e mentalize um pedido a cada colher que coloque na 
boca faça um pedido. Para reforçar ainda mais este seu 
desejo, na última noite do ano escreva em cada um de 
três pedaços de papel, um pedido e dobre eles. Pegue um 
prato branco novo e acenda três velinhas azuis e coloque 
um pedacinho de papel ao lado de cada uma delas. Caso 
as velas queimem até ao fi m, seu desejo se realizará. Mas 
se a vela se apagar, esse desejo não vai acontecer não.
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Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 58

UST
DISCORDIA
IMPA

SSENU
ATPSMAIL

ARMADEIRA
DERENAS

POVOSDAD
TRIUNFANTE
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ETRIBUI
SEGURARS
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ATEE
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Revogar
(direitos
políticos)

São mi-
nistradas
antes de
provas

"Movi-
mento",

em PMDB

Elabora o
ranking 
do tênis
(sigla) 

Cervídeo
que

habita a
Lapônia

Letra-
base da 

escrita do
cifrão

Conjun-
ção alter-

nativa
(Gram.)

(?) aeter-
num: para

sempre
(latim)

(?) 
eólica: é
produzida
pelo vento

Seleção (?):
baseia-se
na adapta-
ção (Biol.)

Estado da
Reserva

Ianomâmi
(sigla)

Barco
comum 

em clubes
náuticos

Glândula
pressio-
nada na
ordenha

(?)
eleitoral: 

informação
do título

Compensa
de maneira
equivalente

(?) vela:
atrapalhar

namoro
alheio

O último
da Itália
foi Hum-
berto II

Capital da
República
Islâmica

do Irã
Aparelho
elétrico
para ca-

minhadas

Sumo
natural de
xampus

Lua de Jú-
piter des-
coberta 

por Galileu

Como passou à
História Adolf Hitler,
o Führer falecido em

30/4/1945

Universida-
de paulis-
ta (sigla)
Inesperado

Desacom-
panhados

Zunir (os
ouvidos)

Consertada com peda-
ços de pano (roupa)

Pomo 
de (?):
pessoa

que causa 
desavença
Beco sem

saída 
(p. ext.)

Aranha
agressiva
A voz da 

democracia

Como
Jesus

entrou em
Jerusalém

em sua
última
Páscoa

Circuns-
tância

benéfica
ao réu
(jur.)

Causa so-
frimento a
Dudu (?),
sambista

Tema da
Pintura

Dama de 
companhia

E-(?), 
mensagem
Detalhou
(o fato)

2/ad. 3/atp. 4/aloé — mail. 5/teerã. 7/desfiou. 14/aulas de revisão.

ágina 8

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Obra da exposição “Fuga”.

A coletiva “Fuga” propões 3 diálogos entre 6 artistas: 
Luisa Malzoni e Emídio Contente; Vladimila Veiga e Leo 
Sombra; e Luciano Zanette e Sergio Niculitcheff. Com-
posta por 25 obras, a expografi a pensada para a mostra 
coloca os trabalhos em contraponto, do qual emergem 
inúmeras possibilidades de associação. Da música eru-
dita foi emprestado o título da exposição, que investiga 
processos de espelhamento, modulação, expansão e 
síntese entre as obras. Assim como nas outras artes, a 
música possui a capacidade de nos transportar de um 
lugar a outro num deslocamento, ainda que temporário, 
da realidade. Palavra do latim que tem o duplo signifi cado 
de fugir (fugire) e caçar (fugare), a “fuga” é um estilo 
de composição contrapontística com origem na música 
barroca, em que as vozes ecoam, uma após a outra, o tema 
principal, em operações de repetição e contraposição, 
importante ressaltar que todas as vozes com a mesma 
importância na composição. Com esta inspiração, a cole-
tiva “Fuga” apresenta diversas linguagens e conceitos, em 
obras que passam pelas técnicas de escultura, fotografi a, 
gravura e pintura, sempre no intuito de revelar paralelos 
e correlações entre o trabalho dos artistas. 

 
Serviço: Verve Galeria, R. Lisboa, 285,  Jardim Paulista, tel.  2737-1249. Terça 

a sexta das 10 às 19h e aos sábado das 11 às 17h. Entrada franca. Até 20/01.

Esta nevando
Quem disse que não neva no Brasil no Natal? 

Chega ao país pela primeira vez a experiência 
Alaska Neve, um espaço de entretenimento 
que simula a experiência real de estar na 
neve. O contato com a neve acontece em um 
espaço fechado de 100 m², com temperatura 
que varia entre -15ºC e -17ºC. Para entrar no 
local, os visitantes recebem casacos e luvas 
térmicas para brincar na geleira e presenciar 
verdadeiras nevascas. A atração já visitou paí-
ses como o Equador, Colômbia, Panamá, entre 
outros.  No valor do ingresso, estão inclusos 20 
minutos de acesso ao espaço, empréstimo de 
casacos e luvas térmicas para enfrentar o frio, 
e uma foto digital com a lembrança do parque.

Serviço: Extra Anhanguera R. Samuel Klabin, 193, 
Vila Leopoldina. De segunda a domingo das 10h às 22h. 
Ingresso: R$ 40. 

Vida a dois 
A peça “Casal até que o Casamento 

Separe”, é um espetáculo que vai além da 
narrativa teatral. Conta com o stand-up 
comedy e improviso, divertindo ainda 

mais a peça, que fi ca mais interativa 
e inusitada. No roteiro estão todos os 
confl itos, momentos e fatos comuns na 
vida de um casal, que não precisa ser 
necessariamente casados, arrancando 
gargalhadas do público, pois são fatores 

em que todos já se identifi caram, iden-
tifi cam ou vão se identifi car, em uma 
vida a dois. Com Marco Zenni e Lilian 
Marchiori.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900. Sábado (23) 
às 19h. Ingresso: R$ 60 e R$ 30 (meia). 

O humorista já participou três vezes do 
programa do Jô Soares, em 2008 sua entre-
vista foi eleita a melhor do ano pela equipe 
top show, antes mesmo de fazer parte do 
quadro de funcionários da TV Globo. Há 
dois anos Serginho Groisman foi assistir o 
espetáculo “Comédia em Preto & Branco”, e 
acabou convidando Marrom para fazer parte 
do elenco do programa “Altas Horas”. Ao 
lado de Rodrigo Capella, Marrom apresenta 
o “Comédia em Preto & Branco” há três anos 
por todo o Brasil no Comedians Comedy Club 
em São Paulo. Recentemente Marcelo Marrom 
lançou seu primeiro livro “Marcelo Marrom 
fédemais – histórias de fé e humor”. “O meu 
livro não traz o lado religioso, mas sim o de fé 
e positividade que eu trago comigo e decidi 
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Sérgio Mallandro

Uma reunião de 
diversas histórias 
verdadeiras, 
oriundas da vivência 
do artista, contadas, 
porém com verve 
humorística e gestual 
impagáveis

Neste espetáculo apre-
senta novas estórias, 
desde sua convivên-

cia com o padrasto general 
na adolescência, passando 
por momentos engraçados 
com a ex-esposa Mary 
Mallandro e com seu filho 
Sérgio Tadeu. Não deixando 
de lado, fatos divertidos acu-
mulados em quase quatro 
décadas no meio artístico. 
Histórias envolvendo Xuxa, 
Marlene Mattos, Wagner 
Monte, Maradona, Jorge 
Ben Jor, Silvio Santos, Padre 
Marcelo Rossi, Mr. Catra, en-
tre outros. Em “Mallandra-
mente”, Sérgio Mallandro 

“Mallandramente”
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mantém uma característica 
marcante de seus shows an-
teriores: a interatividade com 
o público. Além de descer do 
palco para conversar, chama 

as pessoas para brincadeiras 
no palco. Adultos voltam a 
ser crianças na memorável 
“Porta dos Desesperados”, 
marca dos programas infantis 

do multi-artista.

Seviço: Hillarius Comedy Bar, Av. Dom 
Pedro II, 1051, Jardim Santo André, Santo 
André, tel. 4427-4442. Quinta (21) às 21h30. 
Ingresso: R$ 50.

Expografi a
Divulgação

Pensamentos obsessivos
Ficar remoendo um problema cansa mais do que um dia inteiro de 
trabalho físico, pois pensar gasta energia, e todos nós sabemos disso. 
Quem não tem domínio sobre seus pensamentos, torna-se escravo 
da mente e acaba gastando a energia, que poderia ser convertida 
em atitudes concretas, além de alimentar ainda mais os confl itos. 
Não basta estar atento ao volume de pensamentos, é preciso prestar 
atenção à qualidade deles. Pensamentos positivos, éticos e elevados 
podem recarregar as energias, enquanto o pessimismo consome 
energia e atrai mais negatividade para nossas vidas.

Gotas de Paz.

Stand-up D
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Marrom e Rodrigo Capella, apresentam o 

“Comédia em Preto & Branco”

dividir com as pessoas”, diz Marrom.

Serviço: Banco Honda Hall, R. Júlio Diniz, 176, Vila 
Olímpia, tel. 3045-4146. Sábados às 23h59. Ingresso: R$ 
40. Até 23/12.
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Aliel Paione – Pandorga –  Jovem e inexperiente 
diplomata francês, chegou ao Rio de Janeiro, para 
assumir a consultoria econômica da embaixada. 
Apaixona-se perdidamente por uma bela morena, 
lidima representante da beleza carioca, que encan-
tava num cabaré, clientes poderosos, mandatários 
da república de 1900. A jovem já comprometida 

com um senador, envolveu-se também com o francês. Triangulo 
perigoso, particularmente para o desfecho da missão francesa. 
Um tratado entre as duas nações, por causa do romance, corria 
sério risco. Um romance intrigante, com boas informações de 
uma rica época, tornando-o uma gostosa leitura.

Sol e Sonhos em Copacabana

Alexandre Camaru (Adapt) – Wesley Botto 

(Ilustr) – Livrus –  O tradutor tratou de adaptar, 
dois relatos autobiográfi cos de duas pessoas afro-
desdentes escravizadas. São histórias verdadeiras, 
que chocam e emocionam, pela sua cruel autentici-
dade. Dados históricos e pormenores da atividade 

escravagista, datados dos séculos XVIII e XIX, são desfi ados a 
partir da Inglaterra e Estados Unidos da América. Chocante, 

todavia esclarecedor!

As Narrativas de Asa-Asa e Venture: 
dois africanos escravizados Heitor de Moraes – Dos Frades – Um lindo 

romance! É o mínimo comentário a fazer sobre esse 
romance, uma verdadeira peça teatral existencialista. 
Um renomado pianista, após o fi m da segunda guerra 
mundial, põe-se a viajar pelo mundo. Espalha sua 
música e angaria amores em toda parte. Um sobressai, 
acarretando uma série de idas e vindas, ensejando 
um cenário poético elevado por uma sensível fi li-

grana, que levará leitores a fl utuantes deleites. Acompanha 
um CD com músicas clássicas. Deveria ser cinematografado. 
Entretenimento garantido!!

Uma Sinfonia para Cezanne

Guilherme Machado – Gente – Orgulhoso 
corretor de imóveis, especializado em vendas, 
certifi cado internacionalmente, editou um verda-
deiro manual de novas práticas de vendas. O leitor 
encontrará fórmulas, nada mágicas, para transpor 

barreiras, efetuar vendas e fi delizar clientes. Sabe aquele mo-
mento crucial, que temos vontade aguda de jogar tudo pro alto, 
desistir, pois é, o autor, indica passos para uma volta por cima! 
Tudo muito simples, prático, evidenciando em suas páginas 
toda experiência do autor. Factível!!

Você Não Vai Mais Conseguir 
Vender Assim

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

Com apresentação de Ralph Peter.

Na contramão 

dos investimentos 

tradicionais, o 

mercado de franquias 

vem crescendo 

expressivamente no 

Brasil nos últimos anos

Apesar das difi culdades de 
estabilização da econo-
mia, muitos empreende-

dores estão se encorajando 
a expandir suas marcas em 
âmbito nacional e mundial. No 
anseio de atingir suas metas, 
todavia, acabam deixando de 
lado uma importante análise das 
questões jurídicas que podem 
ser cruciais para implantação 
e sucesso do negócio. 

Segundo recente pesquisa 
da ABF (Associação Brasileira 
de Franchising), divulgada em 
novembro de 2017, o setor reg-
istrou um aumento de 7,8% em 
sua receita no 3º trimestre de 
2017 comparado com o mesmo 
período em 2016. O avanço foi 
ainda maior (11,4%) em relação 
ao resultado do 2º trimestre 
deste ano. O faturamento acu-
mulado nos últimos 12 meses 
representou um aumento de 
receita de 147,7 bilhões para 
159,8 (+8,2%).  

Dentro desse contexto de 
notável aquecimento do mer-
cado, em meio à diversidade 
de oportunidades e criação de 
novas marcas, notadamente dos 
famosos fast-foods, o business 
plan (plano de negócios) contin-
ua sendo imprescindível para a 
formatação de novas franquias, 
estando, agora, cada vez mais 
dependente de um planejamen-
to jurídico para se identifi car os 
riscos ocultos, isto é, aqueles que 
os empresários não conseguem 
enxergar com clareza.

O entusiasmo dos empreende-
dores deve estar alinhado com 
os cuidados em relação aos 
diversos fatores jurídicos que 
envolvem a franquia: contrat-
uais, societários, trabalhistas, 
tributários, imobiliários, previ-
denciários, penais, ambientais, 
contábeis, compliance e Lei 
anticorrupção e até mesmo de 
contencioso cível para se re-
solver os confl itos que surgirem 
durante as operações.  

Sob a ótica do direito imo-
biliário, por exemplo, a proteção 
jurídica do ponto comercial 
pode ser decisiva para a con-
tinuidade da unidade fran-
queada. Muitas vezes elabora-se 
um plano empresarial com 
projeção para dez anos, mas 
peca-se com a assinatura de um 

contrato de locação que impede 
o exercício de uma renovação 
obrigatória. Nessa hipótese 
corriqueira, o franqueado fi ca à 
mercê de exigências absurdas 
do locador na negociação de 
um novo contrato de aluguel. 
Via de consequência, o custo 
mensal poderá ser gravemente 
onerado a ponto de tornar in-
viável o negócio, obrigando o 
franqueado a fechar suas portas 
ou a procurar um novo ponto 
comercial.

No direito tributário, a alta 
carga de impostos e taxas, assim 
como a burocracia brasileira 
não podem ser menosprezadas 
no planejamento. A opção pelo 
enquadramento da empresa 
no simples nacional, lucro 
presumido ou lucro real deve 
estar em conformidade com as 
metas de faturamento e o local 
de instalação da franquia para 
se possa estimar os tributos 
municipais, estaduais e federais 
que recairão sobre as operações 
e, assim, a margem de lucro com 
as vendas.

De igual modo, o bom geren-
ciamento do passivo trabalhista 
e previdenciário poderá resultar 
em vultuosas economias para 
ambos os lados, minimizando 
a probabilidade de um encer-
ramento precoce das fran-
queadas. Aliás, estar atento às 
nuances da recente Reforma 
Trabalhista é um diferencial 
relevante para a tomada de 
decisões.

Quanto ao direito societário e 
contratual, a circular de oferta, 
o contrato de franquia e o con-
trato social são os instrumentos 
que regulam o equilíbrio da par-
ceria. Nesse momento, deve-se 
delinear precisamente os obje-
tivos da empresa; as regras de 
uso da marca e sistema; o pag-
amento de royalties; o processo 
de suporte técnico/operacional 
para a implementação do know 
how; as ações de marketing; 
as responsabilidades de cada 
sócio, assim como a divisão de 
lucros e forma de sucessão, no 
caso de saída ou falecimento.

As implicações jurídicas são 
inúmeras e, neste breve artigo, 
obviamente, não tenho a pre-
tensão de esgotar o assunto. 
Contudo, uma coisa me parece 
certa: não é possível mensurar 
de forma adequada e segura a 
viabilidade do business plan da 
franquia sem uma visão jurídica 
multidisciplinar.

(*) - É responsável pelas áreas do 
Contencioso cível, família, sucessões 

e arbitragem do FF Advogados 

Fraquias e os aspectos 
jurídicos do plano

de negócios
Ricardo Teixeira do Nascimento (*)
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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, acompanhados do relatório dos auditores independentes.

E N G E N H A R I A
LUCIO www.lucioengenharia.com.br

Balanços patrimoniais fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de Reais)
ATIVO Controladora Consolidado
Ativo circulante 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Caixa e equivalentes de caixa 793 7.312 17.423 12.328
Contas a receber - - 12.238 12.242
Imóveis a comercializar - - 1.876 1.998
Créditos diversos 71 41 317 502

Total do ativo circulante 864 7.353 31.854 27.070
Ativo não circulante
Contas a receber - - 5.543 10.202
Depósitos judiciais - - 1.118 -
Investimentos 28.253 28.188 - -

Total do ativo não circulante 28.253 28.188 6.661 10.202
Total do ativo 29.117 35.541 38.515 37.272

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Controladora  Consolidado
Passivo circulante 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Empréstimos e fi nanciamentos - - - -
Fornecedores 5 5 34 329
Obrigações trabalhistas e tributárias - - 96 100
Contas a pagar - - 422 191
Impostos e contribuições diferidos - 22 502 525
Outros créditos - - 637 -

Total do passivo circulante 5 27 1.691 1.145
Passivo não circulante
Provisão para demandas judiciais 1.093 - 1.254 161
Impostos e contribuições diferidos - - 251 452

Total do passivo não circulante 1.093 - 1.505 613
Patrimônio líquido
Capital social 20.000 10 20.000 10
Reserva de capital 4.000 2 4.000 2
Reserva de lucros 4.019 35.502 11.319 35.502

 28.019 35.514 35.319 35.514
Total do passivo 
 e patrimônio líquido 29.117 35.541 38.515 37.272

Demonstrações do resultado para os exercícios fi ndos em 31.12.2016 
e de 2015 (Em milhares de Reais, exceto quando expressamente indicado)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os 
exercícios fi ndos em 31.12.2016 e de 2015 (Em milhares de Reais)

 Controladora Consolidado
 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Receita operacional líquida (8) (13) 1.929 2.155
Custos operacionais
Com venda de imóveis - - (122) (306)

 - - (122) (306)
Lucro bruto (8) (13) 1.807 1.849
Receitas/(despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas (1.178) (129) (1.209) (201)
Despesas comerciais - - (45) (348)
Despesas tributárias - (18) - (76)
Despesas fi nanceiras - - (6) (13)
Receitas fi nanceiras 176 334 1.502 574
Resultado com equivalência patrimonial 850 (581) - -
Outras receitas/(despesas) operacionais - - (2.168) (2.091)

 (152) (394) (1.926) (2.155)
Resultado operacional (160) (407) (119) (306)
Imposto de renda e contribuição 
 social sobre o lucro
Corrente (36) (57) (77) (158)

Resultado antes da participação
 de minoritários em controladas (196) (464) (196) (464)
Lucro líquido do exercício (196) (464) (196) (464)
Lucro líquido do exercício, 
 por ação - em R$ (20) (46) (20) (46)

   Reserva de Lucros
 Capital Reserva retenção acumu-
 social legal de lucros lados Total
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2014 10 2 41.918 49 12.569
Ajustes exercícios anteriores - - - - -
Lucro líquido do exercício - - (1) (464) (465)
Dividendos propostos - - (6.000) 415 (5.585)
Destinação 
 dos lucros acumulados - - (415) - (415)
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2015 10 2 35.502 - 35.514
Aumento de capital 
 e reservas 19.990 3.998 - - 23.988
Lucro líquido do exercício - - (195) - (195)
Destinação 
 dos lucros acumulados - - (23.988) - (23.988)
Saldos em 31 de
 dezembro de 2016 20.000 4.000 11.319 - 35.319

A DIRETORIA
ROBERTO GOMES - CRC - 1SP089551/O-0

 Controladora Consolidado
Das atividades operacionais 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
Lucro antes da provisão para imposto 
 de renda e contribuição social (195) 117 (195) (464)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido 
 do exercício às disponibilidades 
 geradas pelas atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimonial 1.045 (581) - -
Provisão/(reversão de provisão)
 para contingências 1.093 - 1.093 -
Provisões sociais - - - -
(Aumento)/redução nos ativos operacionais:
Imóveis a comercializar - - 122 191
Adiantamentos a fornecedores - - - -
Contas a receber - - 4.663 7.728
Outros créditos (30) 38 (933) 269
Aumento/(redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores - (6) (295) (72)
Obrigações trabalhistas e tributárias - 22 (27) (264)
Impostos e contribuições diferidos (22) - - -
Outros débitos - - 667 (2.013)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades operacionais 1.891 (410) 5.095 5.375
Das atividades de investimentos
Lucros e dividendos recebidos - (6.000) - (6.000)
Decréscimo (acréscimo) 
 de investimentos (8.410) 9.336 - -
Caixa líquido aplicado/(gerado) 
 nas atividades de investimentos (8.410) 3.336 - (6.000)
Caixa líquido proveniente 
 das atividades de fi nanciamentos - - - -
Das atividades de fi nanciamentos com acionistas
Partes relacionadas - 2.075 - -
Caixa líquido proveniente 
 das atividades com acionistas - 2.075 - -
Aumento/(redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa (6.519) 5.001 5.095 (625)
Saldos de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 7.312 2.311 12.328 12.953
No fi nal do exercício 793 7.312 17.423 12.328
Aumento/(redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa (6.519) 5.001 5.095 (625)

Demonstrações dos fl uxos de caixa para os exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de Reais)

Intimação - Prazo 20 Dias Proc. 0160869-50.2008.8.26.0100. O Dr. Fabio De Souza Pimenta, Juiz de
Direito da 32ª VC da Capital, Faz saber a SIDNEY ANTONIO E OUTRO, representado pelo seus sócios
IRMÃOS WU ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA, CNPJ. Nº 03.424.881/0001-66, e WU AIJUE e WU
YONG, Chinês, Casado, Comerciante, inscrito no RNE Nº Y2730544 e CPF/MF Nº 219.260.918-03, que
ADIDAS AG E OUTROS ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de
Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas ADIDAS e variações,
para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos
prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a Intimação dos requeridos por edital, para que Contestem a
presente ação no prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. Será este
edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 30 de Novembro de 2017.                              (15 e 16)

5ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008590-
18.2015.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IRAN 
DE SOARES, Brasileiro, RG 27711964-9, CPF 191.829.338-47, Avenida Joao Pedro Cardoso, 531, 
Jabaquara, CEP 04355-001, São Paulo – SP, LÍLIAN DE SOARES, Brasileiro, RG 32.215.095-4, CPF 
305.769.648-16, Rua Eriberto Barros Cajazeiras, 205, Jardim Alva, CEP 04438-090, São Paulo – SP, 
WILMA DE SOARES, Brasileiro, Viúva, RG 6.820.898-4, CPF 249.785.258-88, Rua Eriberto Barros 
Cajazeiras, 205, Jdim Alva, CEP 04438-090, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de Ináia Mendes Castilho Barbosa, com o seguinte objeto: registro 
do compromisso de compra e venda de imóvel . 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 0 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 06 de dezembro de 2017. 

Lack Cores Serviços de Acabamento de Móveis Ltda-Epp - Torna público que requereu
à SEMA a Licença Unificada Ambiental para fabricação de móveis com predominância
de madeira à Avenida Bom Jesus da Lapa, 571, Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos,
através do processo administrativo nº 69260/2017.

Ohana Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 25.449.986/0001-02 - NIRE 35.230.081.770
Ata de Reunião de Sócios de 16 de Dezembro de 2017.

Hora, Data e Local: Às 10:00 horas do dia 16 de dezembro de 2017, na sede de Ohana
Empreendimentos e Participações Ltda. (a “Sociedade”). Composição da Mesa: Moacyr
Ferraz Filho, na qualidade de Presidente e Rosana Cristina Nunes Ferraz como Secre-
tária. Presença: Presentes os cotistas representando a totalidade do capital social da
Sociedade, conforme assinaturas lançadas ao final da presente ata. Convocação:
Dispensadas as formalidades de convocação, na forma prevista no § 2º do artigo 1.072 da
Lei nº 10.406/2002 e da Cláusula 7.5 do Contrato Social, por estarem presentes os
cotistas detentores da totalidade do capital social. Ordem do Dia: Redução de capital da
Sociedade por excessivo em relação ao objeto social (inciso II do artigo 1.082 do Código
Civil) mediante a devolução neste ato aos sócios da quantia de R$ 11.002,00 (onze mil e
dois reais), sendo R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos de Real) pagos a eles em espécie,
e R$ 11.001,44 (onze mil e um reais e quarenta e quatro centavos) com a restituição, por
seu valor contábil, do imóvel matriculado sob o nº 161.001, no Cartório de Registro de
Imóveis de Barueri - SP, o qual havia sido conferido pelos sócios em partes iguais ao
capital social da Sociedade por intermédio do Contrato Social Constitutivo da Sociedade
datado de 10.08.16. Deliberações Adotadas: Aprovação, pelos cotistas detentores de
100% (cem por cento) do capital social da Sociedade nos termos aqui indicados, da redu-
ção do capital social da Sociedade em R$ 11.002,00 (onze mil e dois reais), passando de
R$ 2.853.622,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e dois
reais) para R$ 2.842.620,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e
vinte reais). Os sócios promoverão a alteração do contrato social consignando o novo
valor do capital social. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos
suspensos até a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e
aprovada por unanimidade, tendo sido assinada por todos os cotistas presentes. Assina-
turas: Presidente e sócio - Moacyr Ferraz Filho, Secretária e Sócia - Rosana Cristina
Nunes Ferraz. Declaração: Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel
da ata original lavrada no livro próprio. Barueri, 16 de dezembro de 2017.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) aprovou nesta segunda-feira o registro 
de um novo medicamento indicado para pacien-
tes adultos com dermatite atópica moderada 
a grave, cuja doença não é adequadamente 
controlada com tratamentos tópicos ou quando 
estes tratamentos não são aconselhados.

A dermatite atópica é uma doença infl amatória 
crônica, causada por um desequilíbrio do sistema 
imunológico, que gera lesões na pele, coceira 
extrema e persistente, descamações, secura, 
rachadura, inchaço e vermelhidão. A doença não 
é contagiosa, mas nos casos moderados a graves 

pode ser altamente debilitante, uma vez que os 
sintomas geram desconforto para os pacientes ao 
ponto de tirá-los do convívio social e os afastando 
de atividades rotineiras, como trabalho e estudo.

Sinais de ansiedade e depressão estão pre-
sentes em 51% dos pacientes com a doença. 
Além disso, 55% das pessoas acometidas com 
dermatite atópica relatam ter difi culdade para 
domir 5 ou mais noites por semana e 77% relatam 
que a doença interfere na sua produtividade1. 
O medicamento aprovado, a ser comercializado 
com o nome Dupixent, tem como princípio ativo 
o dupilumabe, que inibe a resposta imunológica 

exacerbada, controlando a infl amação e, conse-
quentemente, os sintomas da doença.

De acordo com a líder médica de área tera-
pêutica da Sanofi  Genzyme, Suely Goldfl us, a 
aprovação de Dupixent pela Anvisa oferece uma 
importante opção de tratamento no Brasil para 
um grupo de pacientes que apresentam casos 
mais graves de dermatite atópica. “Por ser uma 
doença com grande impacto na qualidade de 
vida, é fundamental ter variedade de opções de 
tratamento disponíveis, inclusive para atender 
pacientes cuja doença não é controlada pelas 
terapias atuais”, explica a médica (Sanofi ).

A justifi cativa para aqueles que não 
se dedicam a um estilo de vida mais 
saudável é que, além da difi culdade de 

acompanhar uma dieta equilibrada, livre de 
pizzas, doces e frituras, a prática de ativida-
des físicas causam muitas dores pelo corpo.

O incômodo é real e tem sua origem no 
aumento de sobrecarga nas articulações e 
nos tecidos dessas regiões, por isso, é tão 
importante estar atento com a saúde. Além 
destes, outros problemas que o excesso de 
peso pode acarretar são as rachaduras e 
calosidades. “Se não forem tratadas podem 
agravar e transformar-se em feridas ou até 
mesmo em mal perfurante plantar, que é uma 
ulceração crônica que ocorre em áreas onde 
há a diminuição da sensibilidade protetora 

Obesos devem ter
cuidados especiais com os pés

Sabemos que hábitos alimentares ruins, falta de exercício físico e o fator genética são alguns dos agentes que contribuem para 
a obesidade, que, por sua vez, podem levar ao desenvolvimento de problemas como diabetes e doenças cardíacas

Novo tratamento para dermatite atópica é aprovado pela Anvisa

ressalta ainda que os pés merecem atenção 
especial e devem ser avaliados com maior 
frequência por pessoas nessas condições. “É 
preciso assegurar a integridade de quem tem 
sobrepeso, se o paciente tiver diabetes, por 
exemplo, poderá agravar o estado e levar até 
a amputação do membro”, complementa.

Segundo a podóloga, para garantir a saúde 
dos pés é preciso, ao menos uma vez ao 
mês, buscar especialistas que auxiliem na 
prevenção e no tratamento. “É imprescin-
dível reforçar a importância da higiene e da 
atenção nestas áreas que, muitas vezes, são 
deixadas de lado e não recebem o cuidado 
e atenção que merecem”, fi naliza.

Fonte e mais informações: (www.doctor-
feet.com.br).

dos pés”, explica a podóloga da Doctor Feet, 
Cristina Lopes. “Para prevenir e evitar a aber-
tura de rachaduras, o ideal é utilizar um bom 
hidratante”, acrescenta a especialista. Ela 

D
iv

ul
ga

çã
o

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

12
7F

-F
20

A
-3

C
12

-5
59

1



Página 10 São Paulo, sábado a segunda-feira, 16 a 18 de dezembro de 2017

INICÍO MINHA COLUNA comentando a ação da justiça 
contra a TV Globo. A emissora não ajustou a novela ‘O Outro 
Lado do Paraíso’ e recebeu o veto judicial, por conta de estrupo 
e prostituição em cenas chocantes do folhetim a esse tipo de 
comportamento, não aceito pelas autoridades para o horário 
em que a novela é exibida.

SEGUNDO A DECISÃO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
publicada no Diário Ofi cial da União, a novela de Walcyr Carrasco, 
auto classifi cado pela Globo com veto para menores de 12 anos, 
‘está incompatível com o conteúdo apresentado’. O orgão do 
governo diz que, durante a análise da novela, foram constatadas 
tendências totalmente alheia ao que a emissora classifi cou.

ESTUPRO, EXPLORAÇÃO SEXUAL, PROSTITUIÇÃO 

E ATO VIOLENTO, agravado por contexto incompatíveis com 
a classifi cação sugerida. Porém, mesmo notifi cada, a emissora 
não reconheceu a incompatibilidade mas se propôs a realizar 
ajustes sufi cientes para manter a classifi cação de 12 anos. Para o 
Ministério da Justiça, a Globo apelou para conseguir audiência, 
e se providências não forem tomadas a justiça vai começar a 
vetar os capítulos de ‘O Outro Lado do Paraíso’.

APÓS SER PROCESSADA POR UM VIZINHO, por conta 
de uma briga de cachorros em que o bicho de Gracyanne Barbosa 
(esposa do cantor Belo) feriu e quase cegou a cadela do vizinho, 
ela volta a ser processada desta vez por uma empresa que alega 
que a morena fi tness não cumpriu com os seus compromissos 
fi rmados e foi antiética ao se juntar á marcas concorrentes .

AGUINALDO SILVA REALMENTE NÃO ESTÁ AMANDO 

O PEDIDO DA GLOBO (já aceito por ele) para escrever ‘O 
Sétimo Guardião’, novela que ele tinha jogado na gaveta e jurado 
nunca mais sequer pronunciar seu nome . No entanto, depois 
de ter aceito prometeu fazer sua melhor história na carreira, até 
porque, mesmo contra a sua vontade, ele tem um compromisso 
com os telespectadores.

O CANTOR FÁBIO JR REVELOU À COLUNA QUE 

SENTE SAUDADES de atuar e quer voltar á dramaturgia 
o quanto antes possível. Fábio já conversou com a Globo e 
deverá ser aproveitado em uma das novelas da emissora.  O 
cantor abandonou a carreira de ator por conta dos inúmeros 
shows que realiza, mas agora resolveu dar um tempo e voltar 
a atuar em novelas.

NO ÚLTIMO FINAL DE SEMANA, O CANAL CLIMA 

TEMPO da SKY transmitiu o concurso ‘Miss Imprensa 2017’ 
em rede nacional e por várias operadoras da telefonia celular. 
O programa teve uma boa audiência por ser um conteúdo di-
ferente na grade de programação da emissora.  A produção foi 
de Bruna Moro e a direção geral de Débora Moro. A emissora 
promete reprisar.

EVÊ SOBRAL VEM SE DESTACANDO COM O SEU 

PROGRAMA ‘Em Revista’, na Rede Brasil de Televisão. O 
apresentador, que é a maior audiência da emissora, promete 
grandes novidades para 2018 na sua programação. Seu programa 
se destaca pelo bom trabalho apresentado pela sua produção 
que, acima de tudo, recebe muito bem seus convidados.

FRASE FINAL: O otimismo é a fé que leva à realização. Nada 
pode ser feito sem esperança ou confi ança. 

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

O Brasil movimenta cerca de R$ 1 bilhão na comercialização de 

1,3 bilhão de litros por ano.

Segundo dados do ‘Programa de Desenvolvimento de Aguar-
dente de Cana, Caninha ou Cachaça’, o Brasil movimenta 
cerca de R$ 1 bilhão na comercialização de 1,3 bilhão de 

litros por ano. Com todo esse potencial, produzir cachaça ou 
aguardente, principalmente de maneira artesanal, é uma ma-
neira de investir num negócio com grandes possibilidades de 
crescimento.

A cachaça é produzida do caldo de cana fresco (garapa) o 
que resulta em uma composição química própria e trás distintas 
propriedades sensoriais. Ao cozinhar o caldo da cana as substân-
cias presentes no produto, como os aldeídos, ésteres e o álcool 
superior, são alterados modifi cando o sabor sensorial da bebida 
no paladar.  Antes estigmatizada, a bebida assumiu o status de 
produto sofi sticado, graças a investimentos em marketing e na 
diversifi cação da produção. 

Adotada por empresas nacionais e multinacionais, a estratégia de 
elevá-la à categoria premium no setor de destilados impulsiona o 
mercado da cachaça, que responde à tendência dos consumidores 
por bebidas consideradas nobres. “O caráter sofi sticado tem que 
começar no processo de produção e pode ir até as embalagens 
com modelos diferenciados e rótulos desenvolvidos por empresas 
especializadas do setor”, conta o presidente da Confraria Paulista 
da Cachaça, Alexandre Bertin. 

Já têm muitos produtores e futuros investidores de olho neste 
setor. De acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça (IBRAC), 
são 40 mil produtores e 4 mil marcas no mercado nacional alo-
cadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, 
Ceará, Minas Gerais e Paraíba. 

O mercado para aguardente engarrafada se divide nos segmentos 
populares e premium. O maior consumo de cachaça encontra-se 
nas classes C e D, referindo-se às aguardentes produzidas nas 
grandes empresas, que comercializam a bebida em embalagens 
e preços populares. O aumento do poder de compra impulsio-
nado pelo Plano Real, fez com que parte dos consumidores das 
classes C e D migrassem para outros destilados e cachaças de 

As principais madeiras que envelhecem Cachaça são: Amendoim, 

Jequitibá, Araruva, Cabreúva ou Bálsamo, Jequitibá Rosa, Cerejeira 

ou Amburana, Grápia, Ipê-roxo, Castanheira, entre outras.

Cachaça é a segunda bebida 
alcoólica mais consumida do País
A cachaça é hoje a segunda bebida alcoólica mais consumida no mercado interno. Perde apenas para a 
cerveja, que é fermentada. Reconhecida como tipicamente brasileira, se tornou aposta do setor de destilados
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preço mais elevado, como as artesanais. Adicionalmente, existe 
uma tendência nas classes A e B do consumo de cachaças de 
qualidade, especialmente as de embalagens sofi sticadas.

Com o objetivo de atingir nichos de mercado, muitas empresas, 
especialmente as artesanais, desenvolvem embalagens diferen-
ciadas, que têm contribuído para melhorar a imagem e expandir 
o mercado. As novas “roupagens” abandonaram a aparência pi-
toresca e agora apresentam projetos mais elaborados, em estilos 
artesanais ou sofi sticados. 

“Para aqueles que querem investir no mercado da Cachaça, 
o desafi o será grande para atender aos nichos de consumo. Na 
produção é necessário planejamento e um olhar voltado para três 
pilares: alta qualidade do produto, processo de envelhecimento 
e embalagens diferenciadas. Sem esquecer que após essa etapa, 
outra grande barreira é a comercialização do produto, pois os 
canais de distribuição são restritos. Sem isso, a concorrência no 
mercado interno ou externo se torna esmagadora”, explica Bertin. 

O envelhecimento da bebida é uma prática que agrega cores, 
sabores e aromas diferenciados. São utilizados barris de madeiras 
nativas, que possibilitam a modulação e caracterização da Ca-
chaça envelhecida, permitem elaboração de blends de duas ou 
mais espécies e aumentam a complexidade aromática da bebida. 
O uso de madeiras nacionais e seus blends dão originalidade à 
Cachaça com atributos de sabores únicos e reconhecíveis.

As principais madeiras brasileiras que envelhecem Cachaça são: 
Amendoim, Jequitibá, Araruva, Cabreúva ou Bálsamo, Jequitibá 
Rosa, Cerejeira ou Amburana, Grápia, Ipê-roxo, Castanheira, entre 
outras. Algumas delas são consideradas ideais para a fabricação 
de tonéis de armazenamento, pois conferem pouca coloração e 
interação com a Cachaça, outras aportam cores mais intensas e 
aromas facilmente reconhecíveis e são consideradas ideais para 
fabricação de barris de envelhecimento (Notícia Expressa).

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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ENTREGA DA RAIS APÓS O ENCERRAMENTO
As empresas encerradas de 2017, a RAIS, podem ser entregues no 
mês das demais? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE PREVISÃO LEGAL PARA INTERVALOS PARA FUMAR? 
Não há previsão legal que determine sobre intervalos para fumar.

PARCELAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS
Empresa que passa por dificuldades financeiras, quer acertar conta 
com os últimos dois funcionários que estão pedindo demissão, pode-
mos oferecer o parcelamento das verbas rescisórias, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACÚMULO DE FUNÇÃO
Quando ocorre o acúmulo de função, existe algum percentual a ser 
pago ao funcionário, como proceder para acerta a situação? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ABONO PECUNIÁRIO E A NOVA LEI TRABALHISTA
Como será tratada a questão do abono pecuniário pela nova lei 
trabalhista, sendo que as férias podem ser parceladas e 03 períodos? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONSIDERADO EMPREGADO DOMÉSTICO
Acompanhante de idoso pode ser considerado empregado domés-
tico, trabalhando no período noturno, quais os direitos? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTABILIDADE SEM AFASTAMENTO
Funcionário que possui CAT, sem afastamento pelo INSS, tem direito 
a estabilidade? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® DEZEMBRO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

Vanderlei Kichel (*)

O ano de 2017 voou e de novo é quase 
Natal! 

Para o varejo, a boa notícia é se trata 
de um mês potencial dobrar ou triplicar 
as vendas e, com o setor a todo vapor, 
essa é a hora de aproveitar para vender 
mais, levando em consideração com 
algumas dicas bem simples. Serei bem 
curto e objetivo. E, depois de ler, corra 
e coloque tudo em prática para garantir 
um natal surpreendente para a sua loja 
e seus clientes.
 1) Atenda, entenda e surpreenda 

seu cliente - uma experiência 
de compra única é o que os seus 
clientes procuram e merecem. 
Use a criatividade e as habili-
dades de cada colaborador para 
construir um time campeão, 
bem-humorado e que queira 
fazer a diferença na vida das 
pessoas. Organize os processos 
de atendimento e finalização das 
compras nos caixas. Seu cliente 
pode demorar uma hora para 
escolher os presentes, mas na 
hora de pagar ele quer agilidade 
e isso fará toda a diferença na 
experiência de compra;

 2) Use técnicas para despertar o 
desejo de compra - quanto mais 
atrativa for sua área de vendas, 
mais desejo de usar aquele cal-
çado novo seu consumidor terá. 

Deixe a loja limpa, arrumada, bem 
iluminada, faça cartazes criativos 
com pitadas de humor. Evidencie 
produtos, crie um ambiente e vi-
trines que mecham com a emoção 
das pessoas. Afi nal, estamos em 
clima de Natal;

 3) Será que o seu consumidor precisa 
só de um calçado novo? - pergunte 
para o seu cliente se ele já comprou 
o presente de Natal para as pessoas 
do seu círculo social. Além disso, 
ele mesmo pode precisar de outros 
itens que não está levando, como 
uma bolsa nova, uma carteira, um 
par de meias e por aí vai;

 4) Arrume a bagunça o mais rápido 
possível - pesquisas mostram que os 
itens mais vendidos dentro de uma 
loja, como a de calçados, são os que 
estão dispersos nos provadores. Por 
isso, não perca tempo. Terminou a 
venda? Leve os calçados de volta 
para as prateleiras e garanta que 
outros consumidores possam vê-los 
e compra-los;

 5) Use a emoção em suas campanhas 
- campanhas que emocionam tem 
tudo a ver com o Natal. É tempo de 
reunir a família, os amigos e muitas 
vezes reencontrar pessoas que não 
vimos há tempo, bem como com-
prar os presentes para todas essas 
pessoas. Por isso, defi na quais 
canais de comunicação irá utilizar 
e não esqueça de sempre atualizar 

sua equipe sobre as campanhas 
que estão sendo desenvolvidas;

 6) Se o cliente não pode ir até a loja, 
que tal a loja ir até ele? - uma pes-
quisa com alguns lojistas mostrou 
que a venda condicional pode au-
mentar o faturamento das vendas 
em até 30%. Se seu cliente não 
pode ir à loja comprar um calçado 
novo, é uma oportunidade para o 
seu negócio. Conheça bem o seu 
cliente e considere investir nesta 
dica;

 7) Capriche nos pacotes de presente - 
sabia que você pode marcar o Natal 
dos seus clientes com pequenos 
detalhes? Um pacote de presente 
feito com cuidado e carinho faz toda 
a diferença. Capriche no embrulho 
e use laços delicados.

Cada estabelecimento tem um público 
alvo diferente, por isso, faça a adaptação 
das sugestões para a sua loja. O importan-
te é gerar resultado. E, por último, mas 
não menos importante: converta seus 
consumidores! Se eles gostarem para 
valer da sua loja, vão lembrar sempre 
de você. Afi nal, cliente surpreendido 
volta. Portanto, dê toda atenção de que 
ele precisa, lembre-se do aniversário 
dele, descubra do que ele gosta, ou seja, 
surpreenda-o. 

Feliz Natal e boas vendas!

(*) - É CEO da SetaDigital,
software house especializada no varejo

calçadista (www.setadigital.com.br).

Sete dicas 
para 

vender 
mais no 

Natal

Potência nuclear e segundo país 
mais populoso do planeta, a Índia tem 
implantado uma série de medidas 
para fortalecer sua economia e atrair 
investidores. O diretor da Italian Trade 
Agency na nação asiática, Francesco 
Pensabene, afi rmou que empresas ita-
lianas veem cada vez mais o mercado 
indiano como destino ideal para suas 
exportações.

Um dos pilares da ofensiva de Nova 
Délhi em busca de recursos estrangei-
ros é o combate à corrupção, um dos 
problemas que ainda desestimulam 
investidores a apostarem no país. 

Recentemente, o governo retirou de 
circulação as notas de 500 e 1 mil rúpias 
para enfrentar a lavagem de dinheiro e 
a sonegação fi scal, em uma decisão que 
gerou tumulto e correria aos bancos 
indianos. 

Além disso, a Índia assinou tratados 
fi scais com cerca de 140 países e im-
plantou o Aadhaar, maior sistema de 
cadastro biométrico do planeta e que 
hoje já cobre mais de 70% da população 
adulta, segundo um estudo do banco 
britânico Barclays. Um dos objetivos 
desse cartão é evitar fraudes nos be-
nefícios pagos pelo governo.

No âmbito fi scal, a Índia unifi cou im-
postos sobre bens e serviços em julho 
de 2017. Para atrair investimentos de 
longo prazo, fl exibilizou os limites e 
regulações para entrada de recursos do 
exterior, benefi ciando setores cruciais 
para o desenvolvimento do país, como 
de aviação, portos, petróleo e gás, au-
tomotivo e ferroviário.

No relatório do Barclays, a Índia apa-
rece em terceiro lugar entre as nações 
com melhor perspectiva para investi-
mentos estrangeiros até 2019, atrás de 
Estados Unidos e China. O Brasil está 
na sexta posição, separado dos indianos 

por Indonésia e Tailândia. O governo 
também tem incentivado investimentos 
em fontes de energia renováveis e criou 
a “Missão de Cidades Inteligentes”, que 
aplicará US$ 1,3 trilhão nos próximos 
20 anos para preparar as metrópoles 
da Índia para abrigar as milhões de 
pessoas que migram de áreas rurais 
todos os anos - em 2050, mais de 840 
milhões de habitantes viverão em zonas 
urbanas no país.

O programa de reformas indiano 
ainda inclui iniciativas para aumentar 
o acesso digital da população, tornar 
o país um polo global de manufatura, 

inovação e design e melhorar a inclusão 
fi nanceira, em uma nação onde boa 
parte das pessoas vive à margem do 
sistema bancário. O Banco Central do 
país também adotou metas de infl ação e 
criou um comitê de política monetária, 
nos moldes do existente no Brasil.

“Em 2016, fomos o quinto maior 
parceiro da Índia na União Europeia e 
o 23º no mundo, com um intercâmbio 
pouco superior a 7,5 bilhões de euros. 
Os primeiros 10 meses de 2017 confi r-
maram essa tendência e marcam um 
aumento nas exportações de quase 
9%”, disse Pensabene (ANSA).

Índia avança em reformas para atrair investidores


