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“Sugestões de presentes 
para o Natal: para seu 
inimigo, perdão; para um 
oponente, tolerância; para 
um amigo, seu coração; 
para um cliente, serviço; 
para tudo, caridade; 
para toda criança, um 
exemplo bom; e para você, 
respeito”. 
Oren Arnold (1912/1962)
Escritor norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: +0,07% Pontos: 
75.186,53 Máxima de +0,12% 
: 75.227 pontos Mínima de 
-0,68% : 74.623 pontos Volume: 
6 bilhões Variação em 2017: 
24,84% Variação no mês: 4,47% 
Dow Jones: -0,12% (18h32) Pon-
tos: 24.752,60 Nasdaq: -0,07% 
(18h32) Pontos: 6.960,48 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3381 Venda: R$ 3,3386 
Variação: +0,85% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,41 Venda: R$ 3,51 
Variação: +0,38% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3203 Venda: R$ 
3,3209 Variação: +0,5% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,3000 
Venda: R$ 3,4800 Variação: 
+0,37% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,89% 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$ 1.278,80 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,64% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 135,750 
Variação: +2,07%.

Cotação: R$ 3,3370 Variação: 
+0,8% - Euro (18h32) Compra: 
US$ 1,1857 Venda: US$ 1,1857 
Variação: -0,07% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9550 Venda: R$ 
3,9570 Variação: +0,76% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8500 Ven-
da: R$ 4,0970 Variação: +0,49%.

vespa Futuro: +0,16% Pontos: 
75.980 Máxima (pontos): 75.980 
Mínima (pontos): 75.135. Global 
40 Cotação: 896,994 centavos 
de dólar Variação: -0,49%.

O presidente Michel 
Temer afastou na 
sexta-feira (22) a 

possibilidade de venda da 
Embraer. Em café da manhã 
com jornalistas, no Palácio 
da Alvorada, o presidente e 
o ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, disseram que a 
transferência do controle 
da empresa para a Boeing 
não é cogitada. “Toda par-
ceria é bem-vinda. O que 
não está em cogitação é a 
transferência do controle”, 
disse Temer.

Jungmann explicou que o 
governo vê com bons olhos 

Transferência do controle 
da Embraer não está em 
cogitação, diz Temer

o interesse de outras compa-
nhias em fazer parcerias com 
a Embraer, mas não cogita 
autorizar sua venda porque a 
empresa está no centro de um 
projeto de soberania nacional. 
Ele disse que, caso fosse ven-
dida, uma empresa estrangeira 
passaria a ter controle de pro-
jetos importantes para o país 
como o programa dos caças 
Gripen NG, dos caças Embraer 
EMB-314, chamado de Super 
Tucano, além da transferência 
de tecnologia relacionada ao 
satélite estacionário brasileiro.

“Isso tudo é soberania e 
interesse nacional, nós não 

podemos negociar soberania 
e interesse nacional. No en-
tendimento deste governo do 
presidente Temer, soberania 
é inegociável. Agora, todo o 
restante, que seja bom para 
a empresa, que ajude a au-
mentar as vendas, será bem-
-vindo”, disse o ministro. A 
Boeing procura na Embraer 
um novo fôlego no mercado 
para fazer frente às gigantes 
do setor, Airbus e Bombadier, 
que anunciaram, em outubro, 
uma sociedade para produção 
de jatos comerciais.

Em comunicado conjunto 
publicado pela Comissão de 

O presidente Temer afastou a possibilidade de venda da Embraer.

Valores Mobiliários dos Es-
tados Unidos (Securities and 
Exchange Commission), a 
Embraer e a Boeing informa-
ram que estão em tratativas 
a respeito de uma “potencial 
combinação”. De acordo com o 

texto, as bases da negociação 
ainda estão em discussão. O 
comunicado informa ainda 
que a transação estaria sujei-
ta à aprovação do governo e 
agências reguladoras do Bra-
sil, bem como dos respectivos 

conselhos e dos acionistas da 
Embraer. Após a confi rma-
ção pelas empresas da ne-
gociação em curso, as ações 
da Embraer na B3, antiga 
BM&F Bovespa, valorizaram 
22,5% (ABr).

Depois de dois anos seguidos 
em queda, o crédito deve voltar 
a crescer em 2018, de acordo 
com estimativas do Banco Cen-
tral (BC). A expectativa é que 
o crédito ofertado pelos bancos 
deve apresentar retração de 
1%, neste ano, e crescimento 
de 3%, em 2018. Nos 11 meses 
deste ano, o crédito caiu 1,4%, 
fi cando em R$ 3,063 trilhões. A 
recuperação deve ser puxada 
pelo crédito livre para as famí-
lias. Em 2018, o crédito total 
para as famílias deve crescer 
7%, quanto para as empresas, 
a expectativa é de retração 2%.

No caso do crédito livre, a 
previsão é de crescimento de 
4%, com expansão de 7% para 
as famílias e 1% para as pessoas 
jurídicas (empresas). O crédito 
direcionado deve apresentar 
expansão de 1%, com cresci-
mento de 7% para as pessoas 
físicas (famílias) e retração de 

A volta do crescimento nominal mostra que a situação

do crédito deve melhorar.

Um levantamento feito en-
tre 1.000 pessoas de todo o 
país mostrou que 40,3% dos 
entrevistados acreditam que 
a situação fi nanceira de suas 
famílias está melhor neste ano 
do que no mesmo período do 
ano passado, enquanto 24,7% 
consideravam que permanecia 
igual. Na Pesquisa de Natal da 
Deloitte de outubro, os que 
achavam que a situação tinha 
melhorado eram 37%.

Segundo os dados, os con-
sumidores mostraram-se mais 
otimistas com as perspectivas 
da economia e mais conscien-
tes da importância de manter 
um planejamento fi nanceiro. 
A pesquisa indica ainda que, 
entre os entrevistados que têm 
a intenção de presentear, 63% 
não haviam feito as compras até 
do dia 8 deste mês e 37% tinham 
se antecipado. Entre os que já 
haviam adquirido presentes, 
64,5% usaram lojas online e 
um a cada três brasileiros fez 
buscas na internet antes de 
decidir o quê comprar.

“Apesar de concluirmos que 
o brasileiro está mais preo-
cupado com suas fi nanças e 
tende a planejar melhor seus 
gastos e eventuais dívidas, a 
característica tradicional de 
deixar as compras de Natal para 
os últimos momentos continua 
predominante”, disse o sócio-

Os consumidores mostraram-

se mais otimistas com as 

perspectivas da economia.

Em seu sexto dia de delibe-
rações, o júri do “caso Fifa” no 
Tribunal Federal do Brooklin, 
em Nova York, considerou na 
sexta-feira (22) o ex-presiden-
te da CBF, José Maria Marin, 85 
anos, culpado de seis das sete 
acusações contra ele. Segundo 
os jurados, o cartola participou 
de uma quadrilha para extor-
quir dinheiro em contratos de 
marketing e direitos de trans-
missão televisiva envolvendo 
torneios da Conmebol e da CBF.

Ele foi condenado por três 
crimes de fraude, ligados à Copa 
América, à Libertadores e à Copa 
do Brasil; por dois de lavagem de 
dinheiro, relativos à Copa Améri-
ca e à Libertadores; e por um de 
organização criminosa. Por outro 
lado, Marin foi absolvido do delito 
de lavagem de dinheiro na Copa 
do Brasil. O ex-presidente da 
Conmebol, Juan Ángel Napout, 
do Paraguai, foi condenado em 
três acusações, enquanto o vere-
dito contra o ex-mandatário da 
Federação Peruana de Futebol 
(FPF), Manuel Burga, deve ser 
anunciado na semana que vem. 
As penas serão defi nidas pela 
juíza Pamela Chen, que julga 
o caso.

Os três cartolas estão em 
prisão domiciliar em Nova York 
desde 2015 - Marin vive em um 
luxuoso apartamento na Trump 
Tower. Ele foi condenado por 
receber US$ 6,5 milhões em 

Ex-presidente da Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF), 

José Maria Marin.
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Indulto natalino
O presidente Temer assinou de-

creto que concede indulto natalino 
a presos. O indulto vale para pes-
soas condenadas ou submetidas a 
medida de segurança, levando em 
conta a parcela de pena já cumpri-
da e o crime praticado. Os benefí-
cios não poderão ser concedidos 
a pessoas condenadas por crimes 
como tortura ou terrorismo; crimes 
hediondos ou a eles equiparados, 
ainda que praticados sem grave 
ameaça ou violência. 

São Paulo - Partindo da pre-
missa de que o governo não tem 
interesse de aprovar a venda 
da fabricante de aeronaves 
para sua rival, dada a ligação 
da companhia à segurança na-
cional e o desgaste político que 
enfrentaria ao dar aval para a 
transação, a companhia ameri-
cana poderá se satisfazer com a 
participação máxima permitida 
em estatuto, sem que a bênção 
do governo para o negócio seja 
necessária.

No Estatuto Social da Embraer, 
no artigo 54, está previsto que 
qualquer acionista, ou grupo 
de acionistas, que adquira 35% 
ou mais do total das ações da 
empresa terá que submeter a 
transação à União, para que 
possa realizar uma oferta públi-
ca de ações para aquisição da 
totalidade das ações de emissão 
da companhia.

O governo tem o poder de 
barrar, neste momento, a ne-
gociação por conta da golden 
share, que nada mais é do que 

O governo tem o poder de barrar a negociação por conta da 

golden share.

Após um ano de intensa valo-
rização, a moeda virtual bitcoin 
despencou na sexta-feira (22) 
e já é cotada em cerca de US$ 
13 mil, 34% a menos que seu 
recorde histórico, US$ 19,7 mil, 
registrado em 17 de dezembro. 
A queda acontece poucos dias 
depois de o banco suíço UBS 
ter defi nido a criptodivisa como 
a “maior bolha especulativa 
da história”, o que aumentou 
as dúvidas sobre o real valor 
desse ativo.

O bitcoin começou 2017 va-
lendo US$ 985 e, catapultado 
pela abertura em diversos paí-
ses e pela solução do problema 
que limitava o número de tran-
sações, chegou a ultrapassar 
a marca de US$ 19,7 mil, há 
apenas cinco dias. Apesar de 
estar se tornando cada vez mais 
comum no dia a dia de nações 
como o Japão, que a reconhe-
ceu ofi cialmente como forma 
de pagamento, a criptodivisa 

O bitcoin começou 2017 

valendo US$ 985 e chegou a 

US$ 19,7 mil, há alguns dias.
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Banco Central estima que crédito 
deve voltar a crescer em 2018

recuo de 4,7% das concessões 
nos 10 primeiros meses, rela-
tivamente a igual período de 
2016, enquanto as captações 
das empresas no mercado de 
capitais apresentou crescimen-
to de 1,8%. Destacou ainda que 
as taxas do rotativo continuam 
em queda, desde a implemen-
tação da medida. 

Apesar de voltar a crescer, a 
expansão do crédito deve fi car 
abaixo da infl ação em 2018. “Se 
observar o mercado de crédito 
como um todo, o crescimento de 
3% é abaixo do IPCA. Mas se olhar 
a composição, os setores que 
saem a frente vão ter crescimento 
real, como é o caso das pessoas 
físicas”, argumentou. Para Rocha, 
a “volta do crescimento nominal 
depois de uma redução dos 
saldos mostra que a situação do 
crédito deve melhorar”. “O pior 
momento já passou. Vai crescer 
gradualmente”, disse (ABr).

6% para as empresas. Segundo 
o chefe do Departamento de 
Estatísticas do BC, Fernando 
Rocha, o saldo do crédito dire-
cionado está sendo impactado 
pelas menores concessões de 
empréstimos do BNDES às 
empresas. “No caso do crédi-
to direcionado para pessoas 
jurídicas, não temos ainda in-

dicações de recuperação nesse 
mercado”, destacou.

Rocha disse que “há evi-
dências de que uma parte da 
redução do crédito para as em-
presas se deve à substituição 
do fi nanciamento do sistema 
fi nanceiro pelo mercado de 
capitais”. No Relatório de Infl a-
ção, o BC apontou que houve 

Justiça dos EUA condena 
Marin por 6 crimes

propinas ligadas a contratos de 
transmissão televisiva e marke-
ting relativos à Copa do Brasil, 
à Copa América e à Libertado-
res. O caso é julgado nos EUA 
porque Marin usou o sistema 
bancário norte-americano para 
movimentar o dinheiro.

Essa é a primeira vez na his-
tória que um ex-comandante do 
futebol brasileiro é condenado 
pela Justiça. A decisão é de 
primeira instância, então ainda 
cabe recurso. O atual presiden-
te da CBF, Marco Polo Del Nero, 
suspenso pela Fifa por 90 dias, 
e o ex-mandatário da entida-
de, Ricardo Teixeira, também 
foram indiciados, mas o Brasil 
não extradita seus cidadãos. 
No julgamento, Marin tentou 
jogar a culpa para Del Nero, seu 
antigo aliado (ANSA).

Boeing poderá se limitar à 
compra de 35% da Embraer

uma ação de classe especial 
que é retida pelo poder público 
após uma privatização. Se for 
permitida que a oferta pública 
aconteça, a integralidade da 
companhia poderá ir para as 
mãos da Boeing, visto que de-
penderá de cada acionista da 
Embraer a decisão de aceitar 
ou não o valor por ação ofertado 
pela Boeing, preço que tende a 
ser atrativo.

A maior parte da fatia da 
União na empresa é via o braço 
de participações do BNDES, o 
BNDESPar, que possui pouco 
mais de 5% da companhia. A 
Embraer é uma corporation, 
ou seja, tem capital pulve-
rizado, sendo que além do 
BNDESPar, estão entre os 
principais acionistas a gestora 
americana Brandes, como a 
maior acionista individual, 
com 15% do total, a Mondrian, 
com cerca de 14%, e a gestora 
BlackRock, com outros 5%. Os 
demais 64,5% estão dispersos 
no mercado (AE).

40,3% acham que situação 
fi nanceira melhorou

-líder da Deloitte, Reynaldo 
Saad. Para ele, outra questão 
que salta aos olhos na pesqui-
sa é que as pessoas tendem a 
gastar mais do que esperavam 
alguns meses antes das festas, 
pois os que participaram do 
atual levantamento pretendem 
gastar mais e comprar maior 
número de presentes do que o 
que foi apurado na Pesquisa de 
Natal de outubro (ABr).

Após ‘febre’, bitcoin despenca 
mais de 30% em um dia

é comprada majoritariamente 
como investimento, embora 
seja um ativo de altíssimo risco 
devido a sua volatilidade.

Outras moedas virtuais, 
como a Ether e a LiteCoin, tam-
bém enfrentam desvalorização 
de mais de 20% na sexta-feira 
(ANSA).
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OPINIÃO
O uso da TI nas salas de 
aula redefi niu o conceito 

de aprendizagem

Já parou para pensar 

como a popularização 

de recursos tecnológicos 

mudou a educação? 

Se fi zermos um paralelo 
com o ensino que tive-
mos quando mais novos, 

veremos que a tecnologia tem 
permeado as mais recentes 
metodologias educacionais 
– desde o ensino primário 
até o superior. Levando isso 
em consideração, veremos a 
importância das escolas se 
adequarem a esse cenário, 
adotando soluções robustas 
que permitam acesso a conec-
tividade e, consequentemente, 
estimulem o melhor desempe-
nho dos alunos.

Você pode estar se pergun-
tando: mas por que dar tanta 
atenção para o digital quando 
o real ensino acontece na troca 
com os professores? As rela-
ções entre alunos e educadores 
são realmente fundamentais 
para um bom ensino, mas 
considere que, atualmente, 
os alunos podem encontrar 
respostas para praticamente 
qualquer pergunta em poucos 
segundos ao usar um celular, 
laptop ou tablet, o que, sem 
dúvidas, mudou muito a con-
cepção de aprendizado.

Em uma sala de aula moder-
na, os educadores atuam como 
facilitadores, incentivando 
os alunos em suas pesquisas 
individuais e em esforços co-
laborativos. Um artigo recente 
do Boston Globe traz um bom 
exemplo de instituição que 
tem usado essas mudanças a 
seu favor. A publicação relata 
que a faculdade de medicina 
da Universidade de Vermont 
promete abolir todas as suas 
aulas tradicionais até 2019. A 
ideia é formar médicos com 
a habilidade de ouvir com 
atenção, preparados para a 
pesquisa científi ca, a colabo-
ração e o pensamento crítico.

Com o uso da tecnologia, 
como sistemas de gestão da 
aprendizagem (LMS), e-mail e 
mídias sociais, os professores 
podem fornecer conteúdo - ví-

deos, podcasts, aulas, palestras 
pré-gravadas etc - para os alu-
nos antes de entrarem na sala 
de aula. Por isso, acredito que 
em pouco tempo será essencial 
aos centros educacionais a 
garantia de contas de acesso, 
fl exibilidade para impressão de 
arquivos a partir de qualquer 
lugar, conexão segura entre 
as salas de aula e ambientes 
externos e dispositivos móveis.  

Isso não significa que a 
educação deve ser baseada 
apenas nas experiências di-
gitais. Na verdade, a troca de 
experiências e orientação dos 
educadores é fundamental 
para que as soluções sejam 
bem aproveitadas pelos alunos. 
Tanto é que, de acordo com um 
recente estudo, a tecnologia 
na sala de aula é mais efi caz 
quando usada com foco cog-
nitivo, em vez de expositivo. 
O mesmo relatório também 
indicou que os alunos gostam 
de usar computadores fora da 
sala de aula para atividades de 
formação profi ssional e intera-
ção social. 

Sendo assim, a tecnologia 
deve funcionar como uma ex-
tensão da experiência natural 
do aluno. Vale ressaltar que o 
desempenho continua sendo 
o cerne das instituições de 
ensino. Por isso, os diretores 
acadêmicos precisam observar 
de perto os requisitos curricu-
lares locais e globais, a propor-
ção de alunos por educador e 
a qualidade geral do ensino e 
das ferramentas inovadoras.

Em síntese, acredito que a 
transformação dos métodos 
tradicionais se concentrará 
na atração de talentos e na 
satisfação das necessidades 
e demandas da próxima gera-
ção de alunos.  Os melhores 
centros de ensino do futuro 
serão aqueles que integrarem 
a tecnologia às salas de aula 
e a seus processos de “back-
-offi ce”. O resultado fi nal será 
um ambiente que enriquecerá 
a interação entre professores, 
tecnologia e alunos.

(*) - É vice-presidente de marketing 
da Ricoh para a América Latina.

Fernando Maroniene (*)
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A taxa chegou a 218,3% ao 
ano no mês passado, com 
redução de 2,8 pontos 

percentuais em relação a ou-
tubro, de acordo com dados do 
Banco Central (BC). Já a taxa 
cobrada dos consumidores que 
não pagaram ou atrasaram o pa-
gamento mínimo da fatura caiu 
3,2 pontos indo para 410,4% ao 
ano, em agosto. Com isso, a taxa 
média da modalidade de crédito 
fi cou em 333,8% ao ano, com 
queda de 4,2 ponto percentual 
em relação a outubro.

O rotativo é o crédito tomado 
pelo consumidor quando paga 
menos que o valor integral da 
fatura do cartão. Desde abril, 
os consumidores que não con-
seguem pagar integralmente a 
fatura do cartão de crédito só 
podem fi car no crédito rotativo 
por 30 dias. A taxa do crédito 
parcelado subiu 1,5 ponto per-
centual para 168,5% ao ano, em 
novembro.

Desastres 
deram prejuízo 
de US$ 306 
bilhões este ano

Furacões, terremotos e gran-
des incêndios foram as princi-
pais catástrofes naturais em 
2017. Com isso, a empresa 
de seguros Swiss Re fez um 
cálculo e estimou que a perda 
econômica com estes desastres 
naturais foram de mais de US$ 
306 bilhões neste ano. A quantia 
é muito superior ao de 2016, 
quando a empresa registrou 
US$ 188 bilhões em danos 
ocasionados por fenômenos 
naturais.

Somente nos Estados Unidos, 
a destruíção ocasionada pelos 
furacões Harvey, Irma e Maria 
é estimada em US$ 93 bilhões. 
Já os incêndios que assolam a 
Califórnia deram mais de US$ 
7 bilhões de prejuízos. O levan-
tamento é feito desde 1970 e o 
prejuízo de 2017 só fi ca atrás 
do ano de 2011, quando foram 
contabilizados mais de US$ 400 
bilhões de danos econômicos 
ocasionados por desastres 
naturais (ANSA).

Governo reduz 
para 60 anos 
idade para saque 
do PIS/Pasep

O presidente Michel Temer 
anunciou que o governo vai 
reeditar a Medida Provisória 
(MP) para liberar o saque do 
abono salarial PIS/Pasep para 
pessoas a partir de 60 anos. 
O presidente explicou que a 
reedição da MP só pode ocorrer 
após o fi m do ano legislativo.

“Na terça-feira (26) ou quar-
ta-feira (27) nós estamos habi-
litados a reeditar essa Medida 
Provisória, já reduzindo a idade 
para 60 anos. Não mais 65 anos 
[para homens], 62 anos [para 
mulheres], mas 60 anos para 
todos”, disse o presidente em 
café da manhã com jornalistas 
na sexta-feira (22), no Palácio 
do Planalto. De acordo com o 
presidente, a estimativa é de 
que os saques superem os R$ 12 
milhões, valor estimado quando 
foi editada a MP anterior“.

Tem direito aos recursos do 
abono o trabalhador do setor 
público ou privado que tenha 
contribuído para o PIS ou Pasep 
até 4 de outubro de 1988 e que 
não tenha feito o resgate total 
do saldo do fundo. A Caixa, 
responsável pelo PIS, e o Ban-
co do Brasil, administrador do 
Pasep, fazem esse pagamento 
de acordo com um calendário 
anual (ABr).

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) anunciou que o 
vício em vídeogames poderá 
ser reconhecido como um 
transtorno mental a partir 
de 2018, ano em que será 
divulgada a próxima edição 
da Classifi cação Internacional 
das Doenças (CID). Na lista 
de doenças, que ainda está 
sendo preparada, o vício em 
vídeogames deverá entrar 
na categoria “distúrbios de-
vido a um comportamento 
dependente”, o mesmo, por 
exemplo, de quem aposta de 
forma compulsiva.

“Os profi ssionais de saúde 
devem reconhecer que o vício 
em vídeogames pode ter sérias 
consequências para a saúde. 
Mesmo que a maioria das 
pessoas que joga videogame 
não tem esse problema, em 
algumas circunstâncias, o 
abuso pode levar a efeitos 
adversos”, explicou o líder do 
Departamento de Saúde Men-
tal e Abuso de Substâncias da 

Não há no Brasil uma estimativa de quantos jovens sejam 

viciados em games.

Para intensifi car a fi scaliza-
ção nas estradas federais de 
todo o país no feriado prolon-
gado de fi m de ano, a Polícia 
Rodoviária Federal (PFR) 
realiza em todo o país a Ope-
ração Integrada Rodovida. A 
meta é reduzir os acidentes nas 
estradas federais. A operação 
priorizará ações integradas 
e simultâneas, envolvendo 
agências de fi scalização “com 
atuação coordenada visando 
somar forças no enfrentamen-
to à violência no trânsito e na 
redução dos custos sociais 
decorrentes”. 

A operação seguirá até 18 de 
fevereiro e abrangerá o período 
das férias escolares, festas de 
Natal, Ano Novo e Carnaval, 
feriados marcados pelo au-
mento no fl uxo de veículos e 
de passageiros. 

Na última operação Rodovi-
da, entre 16 de dezembro de 
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BC: taxa do rotativo do cartão de 
crédito cai para 218,3% ao ano

A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito para quem paga pelo menos o valor mínimo da fatura 
em dia continuou a cair, em novembro

O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga 

menos que o valor integral da fatura do cartão.
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em relação a outubro. 
No caso das pessoas jurídicas, 

a inadimplência caiu 0,1 ponto 
percentual para 5,1%. Os dados 
são do crédito livre em que os 
bancos têm autonomia para 
aplicar dinheiro captado no 
mercado. No caso do crédito 
direcionado, os juros para as 
pessoas físicas caiu 0,5 ponto 
percentual indo para 8% ao ano. 
A taxa cobrada das empresas 
caiu 0,3 ponto percentual para 
11,4 % ao ano. A inadimplência 
caiu 0,1 ponto percentual tan-
to para famílias como para as 
empresas, fi cando em 2% e 1,5 
%, respectivamente. O saldo de 
todas as operações de crédito 
concedido pelos bancos fi cou 
em R$ 3,063 trilhões, com au-
mento de 0,4%, no mês. Em 12 
meses, houve retração de 1,3%. 
Em relação ao PIB, o volume 
correspondeu a 47%, com au-
mento de 0,1 ponto percentual 
em relação a outubro (ABr).

A taxa de juros do cheque 
especial fi cou estável em 323,7% 
ao ano, em novembro em relação 
a outubro. A taxa média de juros 
para as famílias caiu 1,4 ponto 
percentual para 58,1% ao ano, 
no mês passado. No caso das 

empresas, a taxa foi reduzida 
em 0,4 ponto percentual para 
22,9% ao ano. A inadimplência 
do crédito, considerados atrasos 
acima de 90 dias, para pessoas 
físicas, fi cou em 5,4 %, com re-
dução de 0,2 ponto percentual 

OMS pode considerar vício em 
vídeogames um transtorno mental

OMS, Vladimir Poznyak. Se o 
vício em vídeogames entrar na 
próxima edição da CID, será a 
primeira vez que a OMS incluirá 
uma dependência “tecnológica” 
na lista de doenças.

Para verifi car se a pessoa é 
uma viciada em vídeogames, 
os médicos deverão prestar 
atenção em alguns sintomas. 
Um deles, é quando o paciente 

dá prioridade aos videogames 
“até o ponto em que o jogo 
prevalece sobre os outros 
interesses da vida”. Segundo 
a OMS, se o transtorno for 
aceito na lista, o diagnóstico e 
o tratamento da “doença” po-
derá ser facilitado.Além disso, 
a publicação pode incentivar 
as agências de saúde a inves-
tigarem o tema (ANSA).

Polícia Rodoviária Federal quer 
reduzir acidentes nas estradas

2016 e 31 de janeiro de 2017, 
e de 17 de fevereiro de 2017 
a 5 de março de 2017, foram 
fi scalizadas no país mais de 
um milhão e meio de pessoas, 
o que resultou em 588.067 
autuações, sendo 8.551 de 

alcoolemia, 66.774 ultrapas-
sagens irregulares e 4.783 de 
falta de uso de cadeirinha. A 
fi scalização sobre o excesso 
de velocidade resultou em 
521.877 fl agrantes de moto-
ristas (ABr).

O professor e coordenador do 
MBA em Marketing Digital da 
FGV, André Miceli, aconselha os 
novos investidores a avaliar bem 
os riscos antes de decidir aplicar 
o dinheiro em criptomoedas. De 
acordo com ele, há possibilidade 
de formação de bolhas. “Hoje a 
garimpagem das criptomoedas 
Bitcoin está consumindo mais 
eletricidade do que alguns países 
da Europa. Em 2020, pode ser o 
equivalente ao que o nosso plane-
ta todo consumiu neste ano. Outro 
problema é o tempo de transação. 
Geralmente leva-se 10 minutos. 
Isso inviabiliza um processo de 
pagamento de curto prazo”.

André diz que a ascensão de 
outras moedas digitais com fi ns 
específi cos deve se acelerar. Elas 
vão “encontrar os seus caminhos” 
no mercado e suas precifi cações. 
“A Bitcoin, junto as outras duas 

mais famosas, a Litecon e a 
Ethereum, está muito valoriza-
da. Aliado a isso, a ressalva dos 
bancos centrais dos Estados 
Unidos e do Brasil vão fazer com 
que as Bitcoins desvalorizem ou 
diminuam muito o seu ritmo de 
crescimento”, ressalta.

Ressalta, no entanto, que pode 
ser um bom negócio entrar no 
mercado de moedas digitais. 
Lembra porém, que o investidor 
tem que saber que é um negócio 
especulativo. “O valor da Bitcoin 
é aquilo que as pessoas acreditam 
que vale, mais ou menos como 
eram com as Tulipas, que resul-
taram na primeira grande bolha. 
Além disso, muitas pessoas, que 
não entendem nada do assunto, 
estão investindo. Lembro que, 
para alguns ganharem, outros 
têm que perder. Assim é o mer-
cado”, alerta (FGV).

Professor da FGV faz alerta 
sobre Bitcoins: “risco de bolhas”

Por unanimidade, o Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (ONU) aprovou na sexta-feira (22) 
novas sanções contra a Coreia do Norte por causa de 
seu programa nuclear e balístico. As medidas incluem 
um limite às importações de petróleo refi nado pelo 
país asiático e obrigam todos os norte-coreanos que 
trabalham em expedições marítimas a voltar para 
casa dentro de 12 meses.

No entanto, o texto não prevê ações ainda mais 

duras que eram buscadas pelos Estados Unidos, 
como a proibição total à importação de petróleo e o 
congelamento de todos os ativos internacionais do 
governo norte-coreano e de seu líder, Kim Jong-un. 

Segundo Pyongyang, o projétil seria capaz de atingir 
"todo o território" dos EUA. "A Coreia do Norte é o mais 
trágico exemplo do mal no mundo. Quanto mais ela nos 
desafi ar, mais nós a puniremos", declarou a embaixa-
dora norte-americana na ONU, Nikki Haley (ANSA).

ONU aprova novas sanções contra Coreia do Norte
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O que esperar do mercado 
de trabalho em 2018?

O ano está acabando e 

junto com ele estamos 

deixando para trás 

um período de grande 

instabilidade política e 

econômica 

Ao menos é o que dese-
jamos! A expectativa é 
que 2018 seja um ano 

de recuperação da economia, 
afi nal, o mercado já demonstra 
alguns sinais positivos. A infl a-
ção desacelerou e, com juros 
mais baixos, alguns setores 
voltaram a investir e a contra-
tar. Como sabemos, as con-
tratações estão naturalmente 
ligadas a esses indicadores 
econômicos. 

Se a coisa vai bem e as pers-
pectivas são boas, as empresas 
contratam, mas se o mercado 
está desestabilizado, o medo 
faz com que a demanda de 
contratação fi que reprimida. 
Foi exatamente isso que vimos 
acontecer em 2017. O cenário 
de incerteza freou muitos 
setores e, mesmo precisando 
de alguns profi ssionais, muitos 
investimentos em contratação 
não foram aprovados.  

Com a retomada de cres-
cimento, as contratações 
devem esquentar bastante, 
em especial nos mercados de 
tecnologia e serviços, afi nal 
esses setores se mantiveram 
aquecidos mesmo com a crise. 
Eles são uma tendência global, 
portanto, a demanda tende 
a aumentar de maneira mais 
independente da nossa econo-
mia. A queda do desemprego 
e o aumento da renda familiar 
são uma injeção direta no setor 
de bens de consumo, que tam-
bém já demonstra bons índices 
de melhora. 

Esse é um mercado que in-
veste muito na contratação da 
cadeia de marketing e vendas 
quando a economia está bem. 
Trata-se de um setor alimen-
tado por um círculo virtuoso. 
Quanto menor o desemprego, 

maior a renda familiar e maior 
o consumo. Por fi m, para a 
nossa alegria e do país, mais 
contratações!

Na indústria, os mercados 
automotivos e de óleo e gás 
sofreram muito com a crise dos 
últimos anos. Com a retomada 
econômica e um novo ânimo 
para esses setores, podemos 
experimentar um aumento 
signifi cativo nas contratações. 
Isso porque esses mercados 
tem uma cadeia longa de pro-
dução. Eles injetam dinheiro 
desde o fabricante da matéria 
prima, aos produtores do meio 
da cadeia, até o produto fi nal 
acabado. São muitos níveis e 
empresas que se alimentam 
mutuamente. O que repre-
senta muitos cargos e cadeiras 
vagas para serem preenchidos.

Para fazer o mercado de re-
crutamento e seleção decolar 
dentro dessas perspectivas 
é necessário equilibrar a ba-
lança entre quem contrata e 
os profi ssionais disponíveis. 
Uma vez que as empresas 
iniciem os processos seletivos 
é fundamental que os can-
didatos estejam preparados 
para assumir os novos postos 
de trabalho. Caso contrário, 
as empresas irão disputar 
agressivamente por aqueles 
que são muito bons, e ao invés 
de novas oportunidades serem 
criadas, podemos vivenciar um 
infl acionamento desnecessário 
dos salários. 

Apesar do otimismo e de 
bons índices apontando para 
um horizonte mais claro, 
sempre vale a ressalva de que 
o cenário político e econômi-
co no Brasil é um castelo de 
cartas. As empresas calculam 
movimentos cuidadosamente, 
mas ao menor sinal de ventania 
tudo pode se abalar. Torcemos 
sempre pelo melhor!

(*) - Formado em Psicologia, com 
MBA em Gestão Estratégica e espe-

cialidade no recrutamento espe-
cializado nas áreas de marketing e 

vendas, é diretor da Trend
(www.trendrecruitment.com).

Marcelo Olivieri (*)

A - Cidades Inteligentes
Entre os dias 16 e 18 de abril, no Expo Center Norte, acontece Smart 
City Business America Congress & Expo, único evento ofi cial sobre 
cidades inteligentes da América Latina. Reúne os principais líderes dos 
setores público e privado, além de especialistas em soluções tecnológicas, 
planejamento, gestão pública, segurança, mobilidade, conectividade e 
sustentabilidade, criando um ambiente propositivo de negócios e de 
diálogo sobre o desenvolvimento das metrópoles. Mais de 70 empresas 
vão apresentar soluções tecnológicas para atender às demandas das 
smart cities com qualidade e segurança. Mais informações pelo site: 
(www.smartcitybusiness.com.br/2018).

B - Gastronomia Orgânica
Saúde, sabor, frescor. Essa é a proposta da 6ª edição do Organic Food 
Fest, que acontece de 19 de janeiro a 4 fevereiro em 23 restaurantes 
badalados do eixo Rio-SP e vai reunir mais de 100 receitas inéditas e 
sustentáveis. O festival é o único gastronômico à base de orgânicos 
do Brasil com a proposta de incentivar uma alimentação saudável e 
um consumo sustentável.Para criar uma verdadeira opção sensorial 
e gustativa, os chefs vão criar um menu-degustação exclusivo em 3 
tempos com, pelo menos, metade dos ingredientes de origem orgânica, 
proveniência agroecológica ou de pequenos produtores, com preço fi xo 
de R$ 55 no almoço ou R$ 88 no jantar. Outras informações: (www.
organicfoodfest.com.br).

C - Memória Ferroviária 
O Centro de Memória Ferroviária de Campos do Jordão está comple-
tandoum ano. O local, administrado pela Estrada de Ferro Campos 
do Jordão, já recebeu mais de 4.000 visitantes que puderam observar 
diversos itens que contam a história desta centenária ferrovia, desde 
seu planejamento, com o propósito de transportar pacientes com tuber-
culose para tratamento, no fi nal do século 19, sua inauguração, em 1914, 
passando pela eletrifi cação da ferrovia, em 1924, e sua transformação 
em equipamento turístico, da década de 1940 até os dias atuais.Mais 
informações podem ser obtidas pelo tel. (12) 3663-1531 ou pelo site 
(www.efcj.sp.gov.br). 

D - Alimentação e Nutrição
A Fundação Salvador Arena formalizou uma parceria com o Centro de 
Pesquisa em Alimentos (FoRC, em inglês) com o objetivo de difundir 
conhecimento científi co sobre alimentos e nutrição para estudantes, 
professores, funcionários e famílias atendidas pela Fundação, que fi ca 
em São Bernardo do Campo. O convênio tem duração de cinco anos e 
não envolve recursos fi nanceiros, mas o compartilhamento por meio de 
diversas ações como palestras, visitas técnicas e outras iniciativas em 
planejamento. A entidade foi idealizada pelo empreendedor social Salvador 
Arena, fundador da empresa Termomecanica São Paulo S.A, que, antes 
de morrer, em 1998, torno-a herdeira universal de todo o seu patrimônio

E - Acordo Global
O Facebook e a Universal Music Group (UMG) anunciaram um acordo 
global de longo prazo, sem precedentes, sob o qual a UMG se torna a 
primeira grande empresa de música a licenciar seus catálogos tanto da 
gravadora quanto da editora musical para vídeo e outras experiências 
sociais no Facebook, Instagram e Oculus. A parceria facilitará o engaja-
mento mais profundo entre artistas e fãs, capacitando os usuários a se 
expressarem através da música, compartilhar as canções que amam e 
construir comunidades em torno da cultura movida à música. O acordo 
pretende servir como base para conduzir a parceria estratégica que irá 
oferecer novas experiências musicais online, permitindo uma variedade 
de recursos nas plataformas do Facebook. Confi ra em: (www.facebook.
com/umusicbrasil). 

F - Transformação do Varejo
A 107ª edição do NRF Reail´s Big Shpw acontece de 14 a 16 de janeiro, em 
Nova York. Durante três dias, os principais executivos e especialistas em 
varejo se reúnem no Javits Center para antecipar e discutir tendências, 
tecnologia e melhores práticas para o setor. E a GS&MD embarca rumo 
ao evento com a mais qualifi cada delegação brasileira. Nomes como, 
John Furner, do Sam´sClub, o estilista norte-americano Tommy Hilfi ger 
e James Curleigh, da Levi´s, são alguns dos keynote speakers do evento 
que irá discutir temas como a transformação do varejo, os novos hábitos 
dos consumidores e o uso da inteligência artifi cial, entre outros grandes 
temas. Para saber mais, acesse: (http://gsmdnrf.com.br/).

G - Descontos e Serviços
Criado em 2017, o Clube Sou Empreendedor é uma iniciativa que objetiva 
fornecer descontos em produtos e serviços para incentivar o empreende-
dorismo no país, além de permitir que os gestores possam se concentrar no 
que realmente importa: o crescimento de seu negócio. Com uma variedade 
de benefícios – de consultoria e coaching até cartão de visitas a preços 
mais baixos – a plataforma gratuita conta com mais de 3.200 usuários e 
70 parceiros, com 77 vantagens ativas. Dentre elas, é possível conseguir 
descontos na Dolce Gusto, Vivo Empresas, Zencard, Serasa, 99 Táxis e 
outros. Outras informações em: (www.clubesouempreendedor.com.br).

H - Vacinas e Farmácias
A Drogasil da Rua Pamplona 1792, nos Jardins, já oferece aplicação de 
vacinas. É a primeira rede de drogarias a oferecer este serviço no Estado, 
com autorização da Vigilância Sanitária. São aplicadas vacinas somente em 
adultos. Estão disponíveis para febre amarela, hepatite B, herpes-zóster e 
HPV (dois tipos: tetra e bivalente). Para que as vacinas sejam aplicadas, 
basta solicitar o serviço diretamente na loja e ter a receita médica. Caso o 
cliente não tenha carteirinha de vacinação, esta será fornecida. Está prevista 
a expansão do serviço nos próximos meses para um total de 16 fi liais da 
Drogasil e Droga Raia na cidade. Mais informações: (www.drogasil.com.br). 

I - Seminovos pela Internet 
O comércio eletrônico de veículos seminovos e usados movimentou cerca 
de R$ 20 bilhões entre janeiro e dezembro no Brasil, um crescimento de 
quase três vezes em comparação com o período anterior, quando as vendas 
atingiram R$ 7,2 bilhões. Os dados foram retirados da plataforma AutoA-
valiar, com base nas negociações realizadas entre 2,5 mil concessionárias 
de veículos e cerca de 20 mil revendedores multimarcas. O levantamento 
mostra ainda que o custo médio com as transações de seminovos e usados 
também cresceu de um ano para outro. De janeiro a dezembro de 2017, 
a média foi de R$ 25,5 mil por automóvel, ante os R$ 22,5 mil verifi cados 
durante no ano anterior. Saiba mais em (www.autoavaliar.com.br).

J - Natura Internacional
A Natura acaba de inaugurar a sua segunda loja nos Estados Unidos. 
Com fachada inspirada na arquitetura da sede da empresa em Cajamar, o 
espaço foi aberto no Garden State Plaza Mall, em Paramus, no estado de 
New Jersey. A primeira loja americana da marca foi aberta no bairro de 
Nolita, em Nova York. Na semana passada, a marca também inaugurou 
sua segunda loja em Paris. O local escolhido foi o maior shopping do 
país, o Les Quatre Temps, em La Defense, com circulação média de 44 
milhões de visitantes por ano. Atualmente, a capital francesa já conta 
com uma loja no bairro do Marais. A Natura segue em expansão no 
mercado internacional. Santiago e Buenos Aires são as novas capitais a 
receberem lojas da marca. Outras informações (www.natura.com.br).

A - Cidades Inteligentes
Entre os dias 16 e 18 de abril, no Expo Center Norte, acontece Smart 

D - Alimentação e Nutrição
A Fundação Salvador Arena formalizou uma parceria com o Centro de 

Para o empresariado da construção, o pior da crise já passou.

O Índice de Confi ança da 
Construção, medido pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
avançou 2 pontos em dezem-
bro e chegou a 81,1 pontos. 
É o maior nível do indicador 
desde janeiro de 2015, quando 
atingiu 84,9.

De acordo com o coordena-
dor da pesquisa, Itaiguara Be-
zerra, a melhora da confi ança 
do setor mostra que, para o 
empresariado da construção, 
o pior da crise já passou. O 
Índice de Expectativas, que 
mede a confi ança em relação 
ao futuro, subiu 3,2 pontos e 
chegou a 92,6, o maior nível 
desde março de 2014 (96 
pontos). 

O Índice da Situação Atual, 
que avalia a confi ança em 

Ferrero pode 
comprar chocolates 
da Nestlé nos EUA

A empresa italiana Ferrero 
está perto de comprar a divisão 
de doces e chocolates da mul-
tinacional suíça Nestlé nos Es-
tados Unidos. Segundo o jornal 
“New York Post”, a companhia 
dona de ícones como Nutella, 
Ferrero Rocher e Kinder está 
disposta a pagar US$ 2 bilhões 
por um pacote de marcas que 
inclui Butterfi nger e Crunch.

Se a operação for concluída, 
a Ferrero se tornará a terceira 
maior produtora de doces 
nos Estados Unidos, atrás de 
Hershey’s e Mars. A primeira 
também estava na briga pelos 
ativos da Nestlé, mas deixou 
a disputa após a compra da 
Amplify, dona das pipocas 
SkinnyPop, por US$ 1,6 bilhão. 

Com isso, o único rival da 
Ferrero seria um pequeno fun-
do de private equity, que não é 
tido como favorito. 

Recentemente, a empresa 
italiana ampliou suas operações 
nos Estados Unidos ao adquirir 
a fabricante de balas Ferrara 
Candy. O vencedor do “leilão” 
feito pela Nestlé deve ser anun-
ciado nas primeiras semanas 
de janeiro, com a conclusão da 
operação prevista para março. 

A multinacional suíça alega 
que quer vender sua divisão de 
doces nos EUA para responder 
melhor “às exigências mais 
saudáveis dos consumidores” 
no país. Com isso, o grupo deve 
se concentrar em setores de 
maior crescimento, como café, 
comida para animais e água 
(ANSA).

Após fi car praticamente estável em novembro, o 
Índice de Intenção de Financiamento dos paulistanos 
subiu 4,4%, passando de 17,5 para 18,3 pontos em 
dezembro. Em relação ao mesmo mês de 2016, o 
crescimento foi de 3,6%, quando o indicador atingia 
17,6 pontos. A alta já era esperada, uma vez que, no 
Natal, a tendência é que as famílias busquem novos 
fi nanciamentos, costumando parcelar compras de 
valores maiores. Os dados compõem a pesquisa ela-
borada mensalmente pela FecomercioSP, que prevê 
para dezembro uma maior propensão a contrair dívida, 
mas que, mesmo assim, não deve representar um 
movimento expressivo do índice.

Em dezembro, o Índice de Segurança de Crédito, 
que mede a capacidade de pagamento de dívidas com 
base na posse de reservas fi nanceiras, registrou alta 

de 4,6% na comparação mensal, atingindo 79 pontos, 
ante os 75,5 pontos registrados em novembro, 0,7% 
maior em relação ao apurado em dezembro de 2016, 
quando o indicador marcava 78,4 pontos. As famílias 
devem dar destinos diferentes aos recursos adicionais 
do fi m do ano, e essa diversidade acaba por elevar 
a segurança do crédito (e dos credores), bem como 
pela propensão a se endividar. 

A FecomercioSP ressalta que, no decorrer do ano, 
notou-se uma estabilidade na intenção de fi nanciamen-
to, e mesmo com o décimo terceiro salário direcionado 
para quitar dívidas, é natural que ocorra alta nos 
gastos das famílias neste fi m de ano, o que provavel-
mente deve reduzir a poupança. Ao longo de 2017, 
em torno de 7% a 10% dos entrevistados afi rmaram 
estar dispostos a tomar crédito (AI/FecomercioSP).

A baixa, no entanto, não 
refl etiu na queda dos 
juros reais, que para 

45% dos micro e pequenos 
industriais do Estado de São 
Paulo, representa a principal 
dificuldade para conseguir 
empréstimos ou fi nanciamen-
tos. O dado é da 57ª rodada 
do Indicador de Atividade da 
Micro e Pequena Indústria de 
São Paulo, encomendado pelo 
Sindicato da Micro e Pequena 
Indústria (Simpi) ao Datafolha.

Em tempos de crise e pouco 
dinheiro em caixa, as linhas 
de crédito signifi cariam uma 
saída para as MPIs. Essa falta 
de recursos pode ser medida, 
por exemplo, pelo índice do 
capital de giro, que mostra que 
em novembro, subiu de 44% 
para 50% o total de micro e 
pequenas indústrias que não 
o possuem em nível sufi ciente. 

Dados da Boa Vista SCPC 
(Serviço Central de Proteção 
ao Crédito) mostram que em 
2017 as vendas do comércio 
para o natal deverão crescer 
4,2% quando comparadas ao 
mesmo período de 2016. Caso 
consolidada, de acordo com 
estimativas da FecomercioSP, 
o faturamento do varejo deverá 
ser R$ 1,9 bilhão superior ao 
registrado no mesmo período 
de 2016. 

O aumento do ritmo de cres-

cimento das vendas do Natal 
em 2017 segue a tendência das 
demais datas comemorativas 
deste ano, que em praticamente 
todas ocasiões apresentaram 
aumento das vendas quando 
comparadas ao ano anterior. 
Com isso, as estimativas mos-
tram a maior variação desde 
2010, quando as vendas foram 
positivas em 11,3%, além de 
voltar a apresentar números 
positivos após dois anos de 
retração (SCPC).
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Juros difi cultam acesso ao 
crédito doa Micro e Pequenas

Anunciado no último dia 6 de dezembro, a Selic atingiu mínima histórica de 7% ao ano

As expectativas das 

pequenas e médias 

empresas em relação 

ao cenário econômico 

não são otimistas.

dificuldade em pagar o 13º 
salário dos funcionários e 45% 
tiveram mais difi culdade em 
fazê-lo agora do que em 2016. 
Com isso, as expectativas dos 
dirigentes de MPIs em relação 
ao cenário econômico nacional 
não são muito otimistas. 

A expectativa em relação ao 
poder de compra dos salários 
também é pessimista. Passou 
de 23% para 38% o índice 
dos que acreditam que haverá 
queda no poder de compra, e 
de 27% para 23% o dos que 
veem alta, enquanto os outros 
38% avaliam que o poder de 
compra fi cará como está. Para 
o presidente do Simpi, Joseph 
Couri, “o quadro para as micro 
e pequenas indústrias continua 
instável, na dependência de mais 
políticas públicas, linhas de cré-
dito e aquecimento do mercado 
interno” (simpi.org.br).

Para o presidente do Simpi, 
Joseph Couri, “a escassez de 
linhas de fi nanciamento de ca-
pital de giro para as indústrias 

é um dos principais entraves à 
sobrevivência das empresas”. 
O estudo ainda mostra que 
65% dos empresários tiveram 

Aumenta a confi ança dos 
empresários da construção

relação ao presente, cresceu 
0,9 ponto, chegando a 70,1 
pontos, nível ainda muito baixo 
em termos históricos. O Nível 

de Utilização da Capacidade 
(Nuci) do setor subiu 0,2 
ponto percentual, passando 
para 64% (ABr).

Vendas para o Natal 
devem crescer 4,2% 

Intenção de endividamento dos 
paulistanos sobe 4,4% 



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

confi ança, ou ligue para

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

Organizações se benefi ciam 
com o aprimoramento

de seus líderes

O cenário volátil em 

que vivemos exige 

profi ssionais e empresas 

com capacidade 

de se manter em 

constante aprendizado 

e adequação aos 

diferentes momentos

Algumas ferramentas de 
desenvolvimento são 
cada vez mais utilizadas 

pelas empresas para melhorar 
o desempenho de seus colabo-
radores e, consequentemente, 
os resultados das companhias. 
Entre elas destaca-se o Men-
toring., um processo singular 
para o fortalecimento profi s-
sional e pessoal dos indivíduos 
e disseminação da cultura da 
organização. 

Dá-se por meio da transmis-
são do conhecimento entre 
um profissional experiente 
(Mentor) e outro que esteja em 
fase de aprendizado (Mentee). 
Alcança-se com isso o objetivo 
de estimular o desenvolvimen-
to do profi ssional em qualquer 
fase crucial em que esteja – seja 
em início de carreira, em um 
momento de crise ou ainda em 
transição para um novo cargo 
na corporação. 

Nos últimos anos o perfi l 
das organizações tem se 
transformado, mas ainda assim 
poucas mulheres conseguiram 
quebrar barreiras e chegar aos 
postos de liderança. Atualmen-
te, representam apenas 10% 
dos comitês executivos das 
grandes empresas brasileiras, 
fazendo com que o país seja o 
terceiro com menos mulheres 
líderes no mundo. 

Uma pesquisa realizada pelo 
Peterson Institute for Interna-
tional Economics, em 2016, 
apontou que ter mulheres 
em cargos de liderança gera 
mais lucro às organizações. 
Pensando nestes dados, muitas 

empresas já estão se movimen-
tando para ter mais mulheres 
líderes e buscam no processo 
de Mentoring, com um olhar 
específi co para o público femi-
nino, um fortíssimo parceiro na 
formação de novas dirigentes. 

A ideia é encorajar essas 
mulheres a superar barreiras 
profi ssionais e pessoais, ge-
rando assim um aumento na 
efi cácia da liderança, maior 
visibilidade na organização, 
aumento da autoconfi ança e 
autoestima. 

Um Programa de ‘Mento-
ring para Mulheres’ cumpre 
perfeitamente este objetivo, 
na medida em que contribui 
para apoiar o desenvolvimen-
to da profi ssional de maneira 
sistêmica. 

Mulheres que passam pela 
experiência têm se tornado 
líderes bem qualifi cadas em 
vários aspectos e ganham, 
com destaque, uma visão mais 
ampla sobre sua carreira e 
seus relacionamentos. Contar 
com um Mentor em momentos 
difíceis da carreira, como, por 
exemplo, na disputa por cargos 
mais altos, decisões cruciais 
para a empresa, ou no retorno 
da licença maternidade é um 
diferencial.

Por ser um trabalho siste-
mático com impacto de médio 
a longo prazo, os resultados 
do Mentoring são duradouros 
e permanentes tanto para a 
organização como para o pro-
fi ssional que passa pelo pro-
cesso. Conseguem aprimorar 
o conhecimento dos negócios 
de maneira mais rápida e 
efi ciente. 

Trata-se de uma estratégia 
preciosa para a valorização 
do capital humano dentro das 
organizações.  

(*) - É sócia fundadora da Trajeto RH, 
atua na área de Recursos Humanos, 

lidando com empresas nacionais e 
multinacionais de médio e grande 

porte (www.trajetorh.com.br).

Angélica Guidoni (*)
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Os deputados federais Paulo Maluf 
(PP-SP) e Celso Jacob (PMDB-RJ) 
terão os salários e os benefi cios como 
auxílio- moradia e verba de gabinete 
suspensos. A informação é da assessoria 
de imprensa da presidência da Câmara 
dos Deputados. Os gabinetes dos dois 
parlamentares serão desativados e os 
funcionários exonerados.

Atualmente, o salário bruto dos deputa-
dos federais é de R$ 33.763. Eles também 
recebem mensalmente uma cota parlamen-
tar que varia de acordo com a distância 
de seus estados de Brasília. No caso dos 
representantes da Capital Federal, que 

Ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Proposta visa 
combater preços 
elevados em 
lanches nos 
aeroportos

A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico da Câmara 
aprovou o projeto do deputado 
Luis Tibé (Avante-MG), que 
pretende combater preços ele-
vados nos alimentos vendidos 
em aeroportos. O texto inclui 
dispositivo no Código Brasileiro 
de Aeronáutica.

Conforme a proposta, a admi-
nistração do aeroporto deverá 
coibir aumentos de preços dos 
serviços de alimentação que 
resultem em valores muito 
acima de serviços equivalentes 
em áreas próximas e fora das 
instalações aeroportuárias.

O relator substituto na comis-
são, deputado Vitor Lippi (PS-
DB-SP), acatou integralmente 
o parecer favorável à proposta 
elaborado pelo deputado Vaidon 
Oliveira (Pros-CE). “O consumo 
de serviços de alimentação em 
aeroportos ainda apresenta 
elevada propensão a ser alvo de 
abusos”, diz o parecer. “É claro 
para todos que vão ao aeroporto 
a abusividade desses preços”. A 
proposta, que tramita em cará-
ter conclusivo, será analisada 
pelas comissões de Viação e 
Transportes; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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Pena para condutor 
que negar passagem 
a pedestre

Está em análise na Câmara 
proposta que altera o Código 
de Trânsito Brasileiro, para 
aumentar penalidade para o 
condutor que deixar de dar 
preferência de passagem a pe-
destre e a veículos não motori-
zados, como cadeiras de rodas. 
O texto equipara a punição para 
essa infração de trânsito àquela 
imposta para o avanço do sinal 
vermelho, fi xando o mesmo 
valor de multa, ou seja, cinco 
vezes o valor defi nido para a 
infração gravíssima. Hoje a 
multa é de uma vez o valor para 
esse tipo de infração.

A medida consta no projeto 
do deputado Veneziano Vital do 
Rêgo (PMDB-PB). “A penalida-
de imposta pela legislação não 
está sendo sufi ciente para punir 
adequadamente os condutores 
e forçá-los a respeitar a prio-
ridade do pedestre na faixa”, 
justifi cou o autor. A proposta 
será analisada de forma conclu-
siva pelas comissões de Viação 
e Transportes e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Hospitais públicos ou ins-
tituições concessionárias 
de serviços públicos de as-
sistência à saúde deverão, 
obrigatoriamente, ofertar in-
térpretes de Libras às pessoas 
com defi ciência auditiva, para 
garantir-lhes atendimento 
adequado quando procurarem 
as unidades. É o que determi-
na o projeto da senadora Kátia 
Abreu (sem partido-TO).

A proposição amplia a efi cá-
cia da Lei de Libras, que já im-
põe aos estabelecimentos de 
saúde garantia de tratamento 
e atendimento adequados às 
pessoas com defi ciência audi-
tiva, mas não traz detalhes. A 
falta de previsão expressa, na 
lei, de que os serviços de saúde 
devem oferecer intérpretes 
de Libras dá margem à negli-
gência, acredita a senadora. 
Hoje, essa obrigatoriedade é 
prevista por meio de decreto, 
mas Kátia defende a inclusão 
da medida em lei.

“Apenas o Decreto nº 5.626, 
de 22 de dezembro de 2005, 
que regulamenta a lei, prevê 
essa obrigatoriedade, mas 
entendemos que, por tratar 
de direitos e deveres, esse 

Senadora Kátia Abreu (sem partido-TO).

Reduzir a burocracia, enfren-
tar o custo Brasil e criar condi-
ções para o crescimento do país 
foram objetivos da Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado ao longo de 2017. A 
avaliação é do presidente do 
colegiado, senador Tasso Je-
reissati (PSDB-CE). Durante 
o ano, a Comissão realizou 22 
audiências públicas e seis sa-
batinas. Foram analisadas 249 
proposições, sendo 84 projetos 
de lei com origem no Senado e 
16 projetos da Câmara.

Ao fazer uma análise das 
atividades da comissão, o par-
lamentar afi rmou ter sido “o 
ano mais produtivo dos últimos 
tempos” e destacou a formação 
de grupos de trabalho para 
avaliar e propor soluções para 
difi culdades básicas da econo-
mia brasileira: reformas micro-
econômicas, sob o comando do 
senador Armando Monteiro 
(PTB-PE); e funcionalidade do 
sistema tributário, sob respon-
sabilidade de Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES).

Segundo o senador, o desafi o 
era dar concretude ao trabalho, 
para que não fossem produzi-
dos documentos apenas para 
serem arquivados. Por isso, 
a intenção é dar prioridade 
aos projetos em andamento 
que tratam dos temas, tanto 
no Senado como na Câmara. 
Além disso, as sugestões e os 
diagnósticos dos dois relatórios 
serão publicados e enviados a 
todas as áreas de interesse do 
governo. “Em relação às ques-
tões de tributação, a  ideia é 
que as sugestões se encontrem 
com o projeto do deputado Luiz 
Carlos Hauly (PSDB-PR) sobre 
reforma tributária em tramita-
ção na Câmara”, explicou.

Para o ano que vem, Tasso 
Jereissati prevê um desafio 
grande pela frente: a análise 
e a votação da reforma da 
previdência que chegará da 
Câmara. Além disso, ele quer 
levar adiante as propostas 
elaboradas em 2017 relativas 
a questões microeconômicas 
e do custo Brasil (Ag.Senado).

Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

A proposta, da senadora 
Rose de Freitas (PMDB-
-ES), modifi ca o Código 

Penal e tramita na Comissão de 
Constituição e Justiça. A sena-
dora Simone Tebet (PMDB-MS) 
é a relatora do projeto.

O empregado demitido por 
justo motivo não tem direito 
de receber o 13º salário, as 
férias proporcionais, o saque 
do FGTS, além da indenização 
da multa de 40% sobre o valor 
depositado no FGTS, obriga-
tória em demissões sem justa 
causa. A legislação trabalhista 
também não garante o seguro 
desemprego nesse tipo de de-
missão. Somente é assegurado 
ao trabalhador o direito de 
receber o saldo do salário e as 

 Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES).

O projeto que derrubou o 
limite de voos semanais entre 
o Brasil e o Estados Unidos, 
aprovado pela Câmara, deverá 
ter um impacto signifi cativo 
para o turismo nacional. De 
acordo com levantamento feito 
pela Associação Internacional 
de Transporte Aéreo (Iata, sigla 
em inglês), o número de passa-
geiros em rotas internacionais 
com origem ou destino no Brasil 
poderá aumentar 47% após a 
ratifi cação do céus abertos.

Aprovado em votação sim-
bólica, o projeto segue para 
o Senado e ainda depende de 
sanção do presidente Temer. 
Atualmente, são permitidos 
no máximo 301 voos semanais 
entre os dois países. “A apro-
vação do texto mostra que os 
parlamentares compreende-
ram a importância de reduzir 
os entraves burocráticos que 
impedem o fortalecimento e 
o avanço do turismo brasileiro 
e estamos confi antes que o 
Senado também fara uma lei-
tura positiva em relação a esse 
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Demissão por justa causa de 
acusado de ‘violência doméstica’
Condenados pelo crime de violência doméstica e familiar que reincidirem nesta prática poderão ser 
demitidos por justa causa, estabelece projeto do Senado

para que o agressor sinta no seu 
bolso o peso da prática de vio-
lência doméstica e familiar, uma 
vez que a penalidade prevista 
na forma da lei não é sufi ciente 
para levar a um reordenamento 
de postura pelo agressor”, diz a 
justifi cativa de Rose de Freitas, 
para quem a “perda do emprego, 
do cargo ou da função pública 
levará ao agressor a refl etir mais 
antes de praticar qualquer ato 
de violência”.

A matéria deve ser votada em 
caráter terminativo: se aprova-
da, pode seguir para a Câmara 
sem deliberação em Plenário. O 
projeto está aberto à consulta 
pública por meio do portal e-
-Cidadania e é possível opinar 
sobre a proposta (Ag.Senado).

férias vencidas, caso existam. 
Em demissões por justa causa 
o empregador não tem a obri-

gação de avisar previamente o 
trabalhador.

“Apresento o presente projeto 

Instituições de saúde poderão ter 
que ofertar intérprete de Libras

conteúdo deve ser veiculado em 
lei ordinária”, afi rma. Segundo 
a senadora, o uso da Língua 
Brasileira de Sinais é funda-
mental para que pessoas com 
defi ciência auditiva ou da fala, 
ou ambas, possam se comunicar 
efi cazmente, inclusive ao buscar 
serviços públicos de saúde. 

Barreiras na comunicação 
resultante da falta de intérprete 
nas instituições que prestam 
serviços de saúde podem colo-
car em risco a vida e o bem-estar 
dos usuários que dependam 
dessa forma de comunicação, 

o que resulta em uma forma 
de exclusão social, na opinião 
de Kátia Abreu. “É imperativo 
que preenchamos essa lacuna, 
garantindo simultaneamen-
te a comunicabilidade e o 
atendimento das pessoas 
que dependem da Libras, 
promovendo sua inclusão”, 
defendeu. O( projeto aguar-
da análise da Comissão de 
Direitos Humanos e, depois, 
segue para a de Comissão de 
Constituição e Justiça, onde 
receberá decisão terminativa 
(Ag.Senado). 

Comissão buscou 
‘criar condições’ para 
o crescimento do país

‘Céus abertos’ benefi ciando o 
turismo nacional

tema”, acredita o ministro do 
Turismo, Marx Beltrão.

Segundo o presidente da As-
sociação Brasileira de Agências 
de Viagem (Abav), Carlos Pal-
meira, medidas como essa são 
benéfi cas para o setor. “Esse tipo 
de ação amplia o número de ofer-
ta de voos e, consequentemente, 
na redução de preços das tarifas. 
\vejo essa aprovação da Câmara 
como extremamente benéfi ca 

para todo o turismo nacional”, 
defendeu. O presidente da CVC, 
Luis Eduardo Falco, acredita 
que a iniciativa vai benefi ciar 
as festas populares. “Para da-
tas como Carnaval, Parintins e 
Carnatal, a iniciativa de tirar o 
limite de voos permitirá que as 
empresas façam voos tempo-
rários para atender a demanda 
turística por esses destinos”, 
comentou (MTur).

Câmara suspende salários de Paulo Maluf
e Celso Jacob

recebem o menor valor, essa verba é de 
R$ 30.788,66.

Desde junho, Jacob está preso no Com-
plexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. 
Ele foi condenado em 2006 por falsifi cação 
de documento público e dispensa irregular 
de licitação quando o peemedebista era 
prefeito de Três Rios (RJ). Já Maluf foi 
condenado em maio pelo Supremo Tribunal 
Federal por lavagem de dinheiro. 

Na terça-feira (19), o ministro Luiz Edson 
Fachin rejeitou um recurso do deputado e 
determinou início “imediato” da pena de 
7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão, além 
da perda do mandato (ABr).
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Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 29 de dezembro de 2017, às 09:00 horas, na sede da Emissora, localizada 
na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: aprovação para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “j”, subitem “i”, do “Instrumento
Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia
Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A.”,
celebrado em 27 de dezembro de 2012 e posteriormente aditado, de índice de capitalização (Patrimônio Líquido/Ativo Total) igual ou superior 
a 25% (vinte e cinco por cento), apenas para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura
dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta 
em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de
mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, 
localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo,
bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. 

São Paulo, 21 de dezembro de 2017. Roberto Junqueira Filho - Diretor-Presidente

7ª Vara de Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DEINTERDIÇÃO DE BENEDITO CAUDURO, REQUERIDO POR NADIEGE 
BARBOSA CAUDURO - PROCESSO Nº1125509-56.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
7ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andre Salomon 
Tudisco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por sentença proferida em 22/09/2017- “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE conceder 
a curatela de Benedito Cauduro, portador do RG 2.826.709-6 e CPF 099.508.008-97, para todos os 
atos da vida civil, a Nadiege Barbosa Cauduro, portadora do RG 5.388.074-2 e CPF 592.973.528-04, 
ambos residente na Av. Lins de Vasconcelos, 616, Apartamento 41, Cambuci - CEP 01538-000, São 
Paulo/SP. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa 
local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de dez dias O presente edital será publicado 
por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2017. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–
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DECLARAÇÃO DE MÚLTIPLOS
Empresa precisa preencher a declaração de múltiplos vínculos 
quando o sócio é dono de outras empresas o qual é feita a compen-
sação do INSS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

A PARTIR DA REFORMA TRABALHISTA AS FÉRIAS COLETIVAS PARA OS 
MENORES DE 18 ANOS E MAIORES DE 50 PODEM SER FRACIONADAS? 

Como a revogação do parágrafo 2º do artigo 134 da CLT, a partir de 
11.11.2017 não haverá restrição a menores de 18 anos e maiores de 50 
anos. As férias coletivas ainda devem ter o período mínimo de 10 dias.

ACÚMULO DE FUNÇÃO
Funcionário admitido como motorista não pode exercer dupla fun-
ção? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO DURANTE AS FÉRIAS
Funcionário durante as férias pede demissão e solicita liberação 
imediata da CTPS, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIOS COM CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO 
(ARTIGO 443 DA CLT ) PODEM FAZER COMPENSAÇÃO DE 
HORÁRIO E HORAS EXTRAS?

Esclarecemos que havendo acordo de compensação de horas e pror-
rogação de horas não há impedimento em o empregado contratado 
a prazo determinado realizar horas extras ou compensar o sábado.

FALTA COMUNICADA ANTECIPADAMENTE
Funcionário que falta, por motivos pessoais, mesmo que com aviso antecipado, 
é passível de punição? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DELIMITAÇÃO TEMPORAL
Funcionário pode ser demitido e recontratado pela mesma empresa 
com outra função e salário inferior? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO DE 2018

DATORA PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/MF 07.704.246/0001-93

BALANÇO PATRIMONIAL
Demonstração do Resultado

Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido

Balanço Patrimonial Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

Tomas Henrique Fuchs - Diretor Presidente Joice Brawerman - Contadora - CRC: 1SP265027/O-8

Ativo Circulante 2016 2015
Caixa e equivalentes de caixa 536.427 837.473
Tributos a recuperar 75.085 56.649
Outros ativos 3.153.234 0
Total do ativo circulante 3.764.745 894.122
Não-circulante
Valores a receber 1.806.646 1.806.646
Outros ativos
Investimentos -53.890.815 -44.204.613
Total do ativo não-circulante -52.084.169 -42.397.967

Total do ativo -48.319.424 -41.503.845

Passivo Circulante 2016 2015
Fornecedores 750 750
Impostos a recolher 225.176 225.007
Total do passivo circulante 225.926 225.757
Não-circulante
Empréstimo parte relacionadas 31.907.856 32.404.519
Total do passivo não-circulante 31.907.856 32.404.519
Capital social 231.187 231.187
Prejuízos acumulados -80.783.665 -74.464.581
Reserva de capital 99.273 99.273
Total do patrimônio liquido -80.453.205 -74.134.120
Total do passivo -48.319.424 -41.503.845

 2016 2015
Despesas operacionais
Equivalência Patrimonial -6.366.187 -18.239.130
Despesas gerais e administrativas -13.084 -73.213
Prejuízo operacional -6.379.271 -18.312.343
Receitas fi nanceiras 63.849 174.179
Despesas fi nanceiras -3.662 -11.079.787
Prejuízo antes dos impostos -6.319.085 -29.217.951
Prejuízo do exercício -6.319.085 -29.217.951

  Reserva
 Capital de Resultado
 Social Capital Acumulado Total
Em 31 de dezembro de 2014 231.187 99.273 -45.246.630 -44.916.170
Prejuízo do exercício   -29.217.951 -29.217.951
Em 31 de dezembro de 2015 231.187 99.273 -74.464.581 -74.134.120
Prejuízo do exercício   -6.319.085 -6.319.085
Em 31 de dezembro de 2016 231.187 99.273 -80.783.665 -80.453.205

Raul Canal (*)
 

Hospitais brasileiros 
matam mais que rodovias
O trânsito brasileiro, com rodovias em péssimas condições de conservação, aliado à imprudência 
dos motoristas e à idade avançada da frota brasileira (32% dos automóveis tem mais de dez anos de 
fabricação, a maioria sem a manutenção adequada) é o que mais mata no mundo

 
(*) - Advogado, é presidente da 

Anadem (Sociedade Brasileira de 
Direito Médico e Bioética) e autor das 
obras ‘O pensamento jurisprudencial 

brasileiro no terceiro milênio sobre 
erro médico’ e ‘Erro médico e 

judicialização da medicina.

Divulgação

Marcos Santa Cecília (*)

O que o seu estoque diz sobre 
a gestão da sua empresa?

(*) - É Consultor Comercial da Jiva 
(http://jiva.com.br).

Para veiculação de seus Balanços,
Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte

www.netjen.com.br
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Especial

(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

Criado em 1965, o nosso modelo de cobrança de impostos 
sofreu diversas alterações desde então, mas segue se 
apresentando com um grande obstáculo para o desen-

volvimento e a redução da desigualdade no país. Precisamos 
urgentemente de uma reforma tributária. 

Os problemas não são apenas a complexidade e insegurança 
jurídica, dois gargalos evidentes para o empresariado brasileiro. 
Também estamos diante de uma lógica injusta e regressiva, que 
causa concentração de renda por cobrar mais imposto de quem 
ganha menos, em uma distribuição de carga que tende a agravar 
muitas de nossas mazelas. 

Diante dessas inconsistências, um projeto tramita na Câmara 
dos Deputados, apresentado pelo deputado federal Luiz Carlos 
Hauly: a Reforma Tributária, que visa simplifi car a burocracia, 
melhorar a fi scalização, tornar o nosso sistema progressivo de 
acordo com a renda e aumentar a segurança jurídica do contri-
buinte. Trata-se de uma iniciativa modernizadora, muito bem 
estruturada para aumentar a efi ciência e distribuição de renda 
no Brasil, por enquanto sem reduzir a carga tributária e a arre-
cadação do governo.

Atualmente, contamos com 93 impostos, contribuições e 
taxas no país – sendo 11 impostos e 3 contribuições principais. 
De acordo com um relatório do Banco Mundial, atender a todas 
essas exigências, para se certifi car de que os recolhimentos 
estão corretos, consome uma média de 1.958 horas por ano nas 
empresas. O prejuízo estimado dessa burocracia para a economia 
é de R$ 60 bilhões anuais. 

Pela reforma proposta, essas 14 cobranças principais seriam 
reduzidas a apenas 3: o Imposto Seletivo, o Imposto de Renda e o 
IVA (Imposto sobre o Valor Agregado). O último seria responsável 
por reduzir a nossa grave cunha fi scal, eliminando contrassensos 
como impostos sobre impostos. Os benefícios dessa simplifi cação 
podem ser constatados com exemplos de sucesso já aplicados 
no Brasil. Os maiores deles são o Imposto Simples Nacional e o 
sistema de Microempreendedor Individual (MEI), criados para 
benefi ciar as pequenas empresas.

A centralização de diversos impostos em um só, a ausência de 
burocracia e a diferenciação das alíquotas levando em conta a 
realidade dos setores resultou em grandes benefícios tanto para 
o governo quanto aos empreendedores – em 10 anos, foram ar-
recadados cerca de R$ 543 bilhões em impostos e foram abertas 
6.7 bilhões de MEIS e 5 milhões de micro e pequenas empresas. 
Além dos diversos empregos gerados. 

Outro espelho deve ser a China. Desde 1994, o gigante asi-

Simplifi car para melhorar (e muito): 
a urgente Reforma Tributária

Caótico, irracional, provavelmente 
o mais complicado e regressivo 
do mundo. A lista é de alguns 
comentários que podemos fazer, 
sem medo de errar, sobre o atual 
sistema tributário brasileiro

ático vem desenvolvendo reformas em seu sistema fi scal, com 
o intuito de modernizar a economia e sustentar sua integração 
com o mundo. A arrecadação, antes descentralizada e confusa, 
foi reestruturada com o objetivo de desburocratizar as operações 
no país. Para não prejudicar as províncias, que tiveram alguns 
tributos extintos, o governo central passou a distribuir entre elas 
algumas contribuições tipicamente nacionais (como o imposto 
de renda). Uma forma de aumentar a efi ciência da máquina em 
todos os níveis. 

Um raciocínio semelhante é 
aplicado na nossa proposta de 
reforma fi scal, que, entre outras 
medidas, busca o equilíbrio 
de arrecadação dos poderes 
municipal, estadual e federal. 
Não há como detalhar toda a en-
genhosidade do projeto em um 
artigo, mas é possível separar 
dez medidas principais, explica-
das aqui muito resumidamente, 
de acordo com o relatório do 
deputado Hauly:

 1) Criar um imposto de renda progressivo;

 2) Reduzir alíquotas para a alimentação;

 3) Isentar totalmente as exportações e os bens de ativo fi xo 
das empresas, com o propósito de promover a reindus-
trialização do país;

 4) Diminuir o custo de contratação e garantir recursos para 
o INSS;

 5) Extinguir taxas como o ICMS, IPI, ISS, COFINS, Salário 
Educação e criar no lugar dois impostos: um IVA clássico 
e um Seletivo monofásico de destino federal sobre setores 
como energia elétrica, combustíveis líquidos e derivados, 
entre outros; 

 6) Fortalecer os Municípios, transferindo às prefeituras todos 
os tributos sobre propriedades; 

 7) Encerrar imediatamente a "guerra fi scal" entre Municípios 
e Estados, cobrando o IVA e o Seletivo no Destino; 

 8) Acabar com a cunha fi scal nos empréstimos bancários – 
extinguindo o IOF e outros tributos; 

 9) Manter o Super Simples para as Micro e Pequenas Em-
presas; 

 10) Incrementar novas tecnologias e softwares, universalizan-
do o uso da nota fi scal eletrônica e a cobrança no ato da 
compra. 

A aprovação de todas essas 
iniciativas representaria um 
verdadeiro marco para a nossa 
sociedade. São ideias que con-
templam diversos problemas 
nacionais: a geração de em-
pregos, a diminuição da desi-
gualdade social e a segurança 
tributária, por exemplo – além 
de não afetar a viabilidade eco-
nômica do governo, abrindo o 
caminho para que a arrecadação 
aumente graças a fatores como 

a redução da sonegação e o crescimento da economia. Um projeto 
tão benéfi co precisa ser encarado como prioridade. 

Vamos, sim, unir esforços pelas Reformas Previdenciária e 
Trabalhista, entre outras, mas sem deixar de lado os ganhos que 
apenas são possíveis com a Reforma Tributária.

(*) - Engenheiro de Produção pela Escola Politécnica, com especialização pela 
Harvard University, é presidente da ABES – Associação Brasileira

das Empresas de Software. 



News@TI
naturalizada britânica, criou coragem e decidiu ir além na carreira de 
professora de inglês, treinadora de professores e examinadora inter-
nacional. Renata coordenava cursos online para 11 universidades no 
Reino Unido antes de dar o grande passo. Abriu a sua própria escola 
virtual e implantou um método novo, com a proposta de oferecer a 
qualidade e a personalização do ensino presencial Britânico para todo 
o mundo, no espaço online. De olho nesse mercado dos cursos online 
e vídeos-aulas, que em sua grande maioria descartam a interação, 
socialização e a comunicação com um profi ssional qualifi cado, Renata 
Franco Wilmot, idealizadora da English This Way, conta que procu-
rou apostar no mundo virtual, mas da forma mais pessoal possível, 
interativa e humana, procurando entender que cada indivíduo tem 
uma necessidade e um desenvolvimento diferente. “O aprendizado 
de línguas sem interação e de forma robótica num esquema "one size 
fi ts all" (o mesmo para todos, em português) exclui um dos fatores 
mais importantes na comunicação: seres humanos com necessidades 
e sonhos únicos”, acrescenta. Apesar do método inovador, Renata é 
contra propagandas espetaculosas e diz que o curso não faz milagres. 
“A English This Way segue os padrões do Quadro Europeu Comum 
de Referência para Línguas (https://www.britishcouncil.org.br/quadro-
-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr).

  
Como dar viagens de Uber como presente 
de Natal

@Presentear uma pessoa especial com viagens de Uber ou créditos 
para pedir comida no Uber Eats  É o que possibilita o serviço 

pré-pago do aplicativo de mobilidade nesta semana do Natal. Com o 
Uber Pré-Pago, é possível enviar um “vale-presente” para um familiar, 
amigo ou namorada sem sair de casa, em poucos segundos. Para isso, 
basta entrar no menu do aplicativo de mobilidade e acessar a seção 
“enviar um presente”, e o custo da viagem com a Uber ou do pedido 
com o Uber Eats será pago pelo próprio cartão de crédito. Presente 
offl ine - Para quem não quer dar um "presente virtual", também é 
possível comprar vales-presente físicos. Eles estão disponíveis nos 
maiores varejistas do país, como as Lojas Americanas. 

Professora de inglês cria curso personalizado 
online e conquista mais de 30 países

@ Uma idéia que estava no papel há mais de 5 anos começou a ganhar 
forma em abril de 2017. A brasileira Renata Franco Wilmot, hoje 

www.netjen.com.br

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

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

São Paulo, sábado a terça-feira, 23 a 26 de dezembro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Para o especialista em 

liderança Alexandre 

Lacava, é comum que 

as pessoas "tirem o pé 

do acelerador" com a 

aproximação das festas 

de fi nal de ano, mas é 

preciso manter o ritmo 

para conseguir atingir 

as metas

É muito comum as pes-
soas aproveitarem o 
mês de dezembro para 

fazerem um balanço anual e 
planejarem os próximos 12 
meses. Assim acontece tam-
bém dentro das empresas, e 
nessa hora é importante agir 
para manter os colaboradores 
motivados, já que muitas vezes 
a tendência é relaxar, o que 
pode acarr etar na queda de 
rendimento e no comprome-
timento das metas.

"Não existe época do ano 
para motivar a equipe, mas 
dezembro é o momento em 
que os colaboradores tendem 
a performar menos. E nessa 
hora é importante recompen-
sar o time, não apenas com 
a tradicional cesta de Natal, 
mas com ações para integrar 
a equipe e fechar o ano com 
o ânimo elevado. Isso levará a 
um melhor desempenho já no 
próximo trimestre", explica 
o especialista em liderança 
Alexandre Lacava, autor do 
best-seller "7 passos para ser 
um líder de vendas".

Não importa o segmento de 
atuação da sua empresa, nessa 
época do ano a tendência é que 
a tensão esteja mais evidente. 
Pesquisas recentes indicam 
que mais de 70% dos trabalha-
dores brasileiros tendem a fi car 
mais estressados no fi nal do 
ano, e a principal causa são as 
metas a cumprir e os balanços 
que são feitos pelas empresas 
para fechar o ciclo.

O especialista listou cinco 
dicas para contornar esse 
cenário e ajudar os líderes a 
manterem o pique dos colabo-
radores em alta, não somente 
nessa época do ano:

1. Promova ações 

voltadas para o bem-estar

Crie campanhas internas 
focadas na saúde laboral e 
no combate ao estresse. Os 
resultados são importantes, 
mas a qualidade de vida dos 
funcionários precisam ser 
prioridade também. "Crie con-
dições para que o estresse não 
tome conta da vida da equipe, 
seja organizando happy hours, 
sessões de exercícios de rela-
xamento no início ou no fi nal do 
expediente, um dia de beleza 
para as mulheres ou um dia de 
massagem para os homens", 
sugere Lacava.

"As possibilidades são infi -
nitas para fazer com que os 
colaboradores se desliguem 
um pouco da pressão diária por 
performance e recarreguem 
as energias para retomar as 
atividades com mais ânimo e 
dedicação, além de integra-
rem toda a equipe", explica o 
especialista.

2. Avalie a performance 

de forma coerente

Um mês do ano pode ter sido 
mais produtivo que o outro, 
por diversos fatores, mas as 
metas alcançadas precisam 
ser apontadas de forma clara e 
objetiva, principalmente se as 
causas dos baixos resultados 
não forem o  desempenho da 
equipe. "Enfatize isso na hora 
de apresentar sua avaliação, 
não se atenha somente aos 
pontos negativos. Tudo que 
um gestor mais quer é uma 

equipe que ainda tenha fôlego 
para fechar o ano correndo 
atrás de bons negócios para a 
empresa", explica.

3. Reconheça os méritos 

da equipe

Celebre as conquistas al-
cançadas pelos colaboradores. 
Saber reconhecê-las é o que 
manterá sua equipe motivada, 
mesmo em meio a pressões e 
metas a serem batidas. "O ideal 
é que o reconhecimento seja 
proporcional ao retorno que 
aquele resultado proporciona 
para a empresa. Busque enten-
der o signifi cado do reconheci-
mento para o desenvolvimento 
do colaborador, e o recompen-
se por meio de prêmios físicos, 
bonifi cações, ou até mesmo um 
almoço pago pela empresa para 
comemorar. Pequenos atos de 
reconhecimento são sempre 
motivadores", ensina.

4. Seja um líder 

democrático

A participação dos inte-
grantes da equipe não é só 
no momento de conquistar 
resultados e atingir metas. 
Mesmo que a atuação deles 
não esteja atrelada às decisões 
estratégicas da empresa, é 
importante que os líderes ou-
çam o que o time tem a dizer. 
"Desta forma, cria-se um laço 
maior de confi ança que gera 
motivação, fazendo com que a 
equipe se sinta mais à vontade 
para dialogar quando sentir 
necessidade, e não somente 
em m omentos de alta tensão. 
"As pessoas gostam de se sen-
tir uma peça essencial para o 
grande quebra-cabeça. Uma 
vez que começam a pensar 
na empresa como um todo, 
conseguem também ajudar na 
tomada das decisões mais as-
sertivas do negócio, ou daquele 
departamento", avalia Lacava.

5. Crie premiações 

coletivas originais

Lembre-se: seus colaborado-
res gostam de mimos - ainda 
mais nessa época do ano. Além 
do 13º salário, participação 
de lucros e bonifi cações, um 
presente de fi nal de ano da em-
presa é sempre bem-vindo. "O 
legal nessa hora é inovar, criar 
ações que fogem da conven-
cional cesta de Natal. Presen-
tear com ingressos de shows, 
peças de teatro ou exposições 
pode ser uma opção original 
e divertida, proporcionando 
um momento de lazer para o 
colaborado r com a família ou 
amigos.

Na festa de confraternização, 
que também é um evento mui-
to esperado, também é bom 
buscar originalidade, em um 
ambiente inusitado que fuja do 
senso do comum. "Um happy 
hour em um local rooftop no 
fi nal da tarde, onde os colabo-
radores possam apreciar uma 
vista da cidade,  é uma opção 
diferente e que certamente 
agradará", indica Lacava.

De acordo com o especialis-
ta, o fundamental para motivar 
a equipe é que os colaborado-
res sintam-se próximos de seu 
líder, sabendo que ele acompa-
nha os processos e reconhece 
os esforços e os méritos de 
cada um. "Há gestores que não 
sabem avaliar de forma correta 
o que está sendo feito por cada 
um dentro da empresa. Re-
conhecer sua equipe durante 
todo o ano faz toda a diferença 
para mantê-los empenhados 
em suas tarefas e alinhados aos 
objetivos da empresa".

 

(*) É Especialista em vendas, 
negociação e liderança, atua como 
palestrante e coach, tendo treinado 

mais de 20 mil profi ssionais,em todo 
o Brasil, ao longo de sua trajetória 

profi ssional. 

Cinco dicas para manter 
a equipe motivada

no fi nal do ano
Alexandre Lacava (*)

Imagine o seu Data Center 
por volta das três horas da ma-
nhã, no fi m de semana ou em 
um feriado. Nesses horários, a 
não ser que você disponha de 
equipes residentes 24x7, em 
caso de algum problema, um 
alarme será enviado para o ce-
lular do gestor do Data Center. 
Mas pode ser que ele esteja 
dormindo, ou viajando, e não 
veja o alerta. Este é o pesadelo 
de qualquer empresa: ocorrer 
uma falha no Data Center 
quando não houver ninguém 
por perto para detectá-la e 
resolvê-la.

Para pôr fi m a esse pesadelo, algumas empresas especializa-
das em manutenção para Data Centers vêm ofertando serviços 
de monitoração remota para os ambientes. Por meio de um 
simples link, uma central passa a monitorar o Data Center em 
regime 24x7. Caso seja acionado um alarme, a central envia 
imediatamente uma equipe ao local para resolver o problema.

Entenda porque a monitoração remota pode ser a solução 
para o seu Data Center:

• Custo

É muito mais barato contratar um serviço de monitoração 
remota do que uma equipe residente. Para atuar em regime 
24x7, esta equipe deveria ser composta por, no mínimo, qua-
tro técnicos, que trabalhariam em revezamento. Isso porque a 

lei determina que o técnico 
trabalhe 12 horas e descanse 
36 horas.

• Agilidade

Qualquer sinal de alteração 
é percebido automaticamente 
e as ações são tomadas com 
rapidez, seguindo o script 
previamente defi nido.

• Segurança

O link que dá ao fornecedor 
acesso aos alarmes é total-
mente independente da rede 
local do cliente. Nenhuma 
informação é colocada em 

risco por conta da monitoração remota.

• Redundância

Mesmo se houver uma queda no link e a central fi car sem acesso 
aos alarmes, a solução online trabalha com links redundantes. 
Dessa forma, é possível acessar os alarmes em outro escritório 
e dar continuidade à monitoração.

Vale lembrar que a monitoração remota é um serviço fácil 
de ser implementado. Além disso, é determinante para uma 
ação imediata. Em se tratando de segurança e disponibilidade, 
segundos fazem uma grande diferença. Imagine, então, horas.   

(Fonte: Samara Cristina Souza Fernandes é coordenadora de Ongoing na 
Aceco TI, empresa especializada em projeto, construção e manutenção de 

ambientes de missão crítica).

Monitoração remota de Data Centers: 
garantia de sono tranquilo para 

qualquer ambiente de missão crítica

Consumidores brasileiros são 
muito informados e conectados – e 
esperam o mesmo dos vendedores

Para oito em cada 10 con-
sumidores brasileiros, 
por exemplo, o fato de 

uma loja oferecer dispositivos 
móveis onde eles possam con-
sultar preços e informações 
deixa toda a experiência de 
consumo melhor.

A maioria dos consumidores 
brasileiros (63%) acredita estar 
melhor conectada do que os 
vendedores das lojas – o índice 
global é de 44%. Inclusive, 30% 
preferem encontrar sozinhos os produtos e serviços que procuram, 
seja em quiosques ou terminais de informação, em smartphones 
ou em aplicativos de lojas. O estudo mostra ainda que 74% dos 
compradores encontram informações sobre os produtos que 
desejam comprar mais rápido usando seus smartphones do que 
perguntando aos vendedores. 

Sobre a qualidade da experiência de compra, sete em cada 10 
brasileiros entrevistados concordam que o uso de tecnologia de 
última geração melhora signifi cativamente o atendimento – o 
que signifi ca que eles esperam mais investimentos do varejo 
em dispositivos móveis. Entre as novas tecnologias que mais 
interessam aos consumidores estão aquelas que possibilitam 
ofertas personalizadas (como cupons de desconto baseados em 
seu perfi l), etiquetas eletrônicas e provadores e carrinhos de 
compra inteligentes.

Apesar dos consumidores locais estarem geralmente mais satis-
feitos com suas experiências de compras do que os consumidores 
dos demais países, suas maiores reclamações são: os custos de 

Pelo décimo ano consecutivo, a Zebra promoveu o Global Shopper Study para avaliar as experiências 
dos consumidores em todo o mundo, focado principalmente em como a tecnologia é importante para 
melhorar a satisfação dos clientes

entrega das lojas online (47%) e os preços dos produtos (41%) e 
a falta de cupons ou descontos especiais (38%) nas lojas físicas. 
Com relação ao processo de devolução e troca, a insatisfação de 
consumidores de lojas físicas é de 39% e, de lojas online, de 37%. 
A falta de produtos continua sendo um problema global – no Brasil, 
o índice de pessoas que saem das lojas sem o que procuravam 
chega a 80%. A solução do mercado para isso é a oferta de opções 
como descontos ou o envio do produto para a casa do cliente nos 
dias seguintes, e é dessa forma que ele tem conseguido reagir 
em sete em cada 10 incidentes de falta de estoque. 

Por falar em entrega, o estudo mostra também que as altas 
expectativas dos consumidores para prazos de entrega estão 
transformando o cenário do varejo: 73% deles desejam receber 
os produtos comprados no mesmo dia ou no dia seguinte à com-
pra e 90% dos entrevistados estão dispostos a pagar por essa 
entrega. Enquanto mais da metade dos entrevistados espera 
que a compra online com entrega em casa cresça, há expectati-
va de crescimento signifi cante (48%) para compras online com 
entregas em endereços alternativos como caixas postais ou em 
espaços exclusivos das lojas virtuais em lojas de conveniência e 
shoppings, por exemplo. 

As lojas físicas ainda dominam a preferência dos brasileiros, 
principalmente se forem compras de supermercado (mais de 80% 
dos entrevistados), roupas (79%), e medicamentos/produtos de 
higiene pessoal (63%). Móveis são os produtos com mais aceita-
ção de compras virtuais: quase 30% dos consumidores preferem 
adquiri-los pela Internet. 

Para a 10ª edição do Global Shopper Study da Zebra, a empresa 
de pesquisas Qualtrics entrevistou mais de 7.500 consumidores em 
países como Estados Unidos, Canadá, Rússia, Alemanha, França, 
China, Singapura e Hong Kong. Na América Latina, os países 
pesquisados foram Argentina, Brasil, México, Chile e Colômbia.
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Esta terça, é o nono dia da lunação. Com a Lua plena em Áries procure realizar tudo usando criatividade, mas evite 
atividades e serviços monótonos. A rotina e a burocracia podem nos irritar. Tarefas longas, complexas e repetitivas 
nos fazem perder a paciência. Aumente a quantidade de ingestão de líquidos. Prefira tarefas que precisem mais 
de disposição física do que mental. Podemos aproveitar a energia Ariana para resolvermos com maior rapidez, 
impasses no trabalho. Procure realizar tudo usando criatividade, mas evite atividades e serviços monótonos.
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Prefi ra tarefas que precisem mais 
de disposição física do que mental. 
Podemos aproveitar a energia ariana 
para resolvermos com maior rapidez, 
impasses no trabalho. Use sua po-
derosa energia que logo virão novos 
benefícios inesperados e importan-
tes contatos. 61/861 – Vermelho.

Durante esta terça procure realizar 
tudo usando criatividade, mas evite 
atividades e serviços monótonos. 
Mantenha contatos importantes que 
ajudarão a estimular o seu trabalho. 
Agindo com prudência terá bons 
resultados em qualquer coisa que 
estiver realizando. 91/491 – Azul.

Mistérios serão resolvidos se usar de 
bom senso e habilidade prática que 
irá aumentar esta semana. Aconteci-
mentos inesperados podem atrapa-
lhar sua rotina, cuidado. É preciso 
manter a mente mais aberta e agir 
de forma prática e com muita cautela 
para não errar. 92/992 – Amarelo.

Poderá obter lucros e sucesso nas 
inovações devido a inspiração e 
intuição mais fortes que facilitam 
as diversões. O convívio amoroso 
será feliz e as relações sexuais te-
rão momentos animadores. Melhor 
dar uma atenção redobrada a uma 
maior probabilidade de infl amação. 
42/542 – Branco.

Pode obter maiores lucros em ativi-
dades em andamento. Com o Sol indo 
em direção a casa sete na próxima 
semana o dia pode ser muito positivo 
para analisar sociedades, parcerias 
e até mesmo casamento. Prepare-se 
para conhecer alguém que fará parte 
da sua vida. 77/577 – Amarelo.

Dê mais atenção ao seu bem-estar 
e daqueles que estão próximos. A 
Lua em Áries ajuda a resolver com 
maior rapidez, impasses no trabalho.  
Sabendo agir terá oportunidade de 
melhorar os relacionamentos sociais 
e profi ssionais neste começo de ano. 
62/662 – Verde.

Momento positivo para pequenas 
viagens. De qualquer forma parte 
da manhã tende a ser um momento 
mais agitado e tenso. Bom momento 
na parte da tarde para obter boas 
soluções. Se estiver só um novo amor 
surgirá. Mantenha a rotina no lar e 
no trabalho. 98/498 – Cinza.

Lua em Áries aumenta a disposição 
e facilita os contatos. No trabalho, 
dedique-se às tarefas que exijam 
atenção às minúcias. Seu sucesso 
pode ser maior através de ações 
corretas. Cortar alguns gastos des-
necessários também pode ser muito 
positivo. 23/123 – Azul.

A autoestima e a confi ança devem 
crescer ainda mais com o Sol em 
direção a casa dois. O momento é 
muito positivo para adotar novas 
posturas pessoais e começar coisas 
novas. Analise e conduza bem os 
relacionamentos íntimos. Muito 
breve terá benefícios fi nanceiros. 
76/276 – Cinza.

Esta é a fase mais negativa do ano 
e deve ser respeitada. O momento 
pede que você aproveite alguns 
momentos de isolamento e intros-
pecção. Até o aniversário, mante-
nha a rotina, imagine seus planos 
e acredite na realização de seus 
sonhos. Evite agir impulsivamente. 
56/756 – Branco.

Lua em Áries dá ímpeto e dinamis-
mo. Até seu aniversário comece 
a manter a rotina. Aproveite para 
investir em seus sonhos e objetivos, 
iniciando coisas depois que a lua en-
trar na fase crescente nas próximas 
horas.  Pode prever acontecimentos 
pela intuição. 53/453 – Azul.

O momento pede mais atenção à 
sua família e aos assuntos domés-
ticos, organizando tudo muito bem. 
Cuidar de detalhes e valorizar os 
pormenores será importante nesta 
terça. Não espere mais para tomar 
atitudes práticas, haja agora! O fi nal 
do dia é estimulante para encontrar 
soluções. 84/284 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 26 de dezembro de 2017. Dia de Santa Vivência Lopes, São 
Zenon, São Estevão, São Arquelau, São Marino, e Dia do Anjo Anauel, 
cuja virtude é a paz. Dia da Lembrança e Dia de Roma. Hoje faz 
aniversário o baterista e líder do Mettalica Lars Ulrich, que nasceu em 
1963, a atriz Giulia Gam, que completa 51 anos, o baixista da banda 
Skank Lelo Zaneti nascido em 1967 e o ator, modelo e músico Alexandre 
Slaviero que faz 34 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é muito tranquilo, modesto e 
amável. O nativo deste dia gosta de viver momentos de solidão. Sempre 
mantém o controle de tudo a sua volta, temendo depender de outras 
pessoas. Adora a fama e pode dedicar-se a carreira artística. É sempre 
cheio de virtudes, que precisam ser sempre aproveitadas. Inteligente 
e decidido, com necessidade de desafi os gosta de grandes negócios e 
muita atividade. Habilidoso com as palavras pode realizar-se no mundo 
das comunicações.

Dicionário dos sonhos
DANÇAR – Dançar em casa indica riqueza e serenida-
de. Dançar ao ar livre, boa saúde. Dançar sem música 
indica que receberá uma punição. Dançar de modo 
escandaloso indica que poderá ocorrer escândalo em 
sua vida. Não aceitar dançar em um baile, herança. 
Dançar em local alto e perigoso, perigo eminente. 
Números de sorte:  14, 34, 48, 78 e 90.

Simpatias que funcionam
Simpatia do chinelo para saúde em 2018: Assim 
que você acordar no dia 1 de janeiro do novo ano, tire 
a roupa que dormiu e a sacuda sete vezes. Durante 
esse ato, mentalize que nenhuma doença alcançará o 
seu corpo. Em seguida, bata o seu chinelo sete vezes, 
um contra o outro, e use-o como de costume. Assim, 
seu pensamento positivo vai trazer muitas energias 
boas para a sua vida, te dando boa saúde no novo ano.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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FDAP
INFLUENCIA

IUSÃATO
DOADORIL

FERROIENE
LRUIDOSO

ACSORID
ABOICOTE

RUSGANULAC
TRGARRA
RAGSEAM

COMPONENTE
ARUMOEL

ADOTAAÇAI
PROFESSORA

Situação
da pessoa 
desonrada

(p. ext.)

Calçados
do atleta
de hóquei
no gelo
Produto
culinário
e estético
oriental

Tráfico de
(?), crime
típico de
políticos

Sinal
gráfico do
endereço
de e-mail

Sucesso 
da banda 
de rock 

Blitz
(?) univer-
sal: o por-
tador do
sangue O

O primeiro
do bebê é
o choro

Unidade
monetária
mais forte

da Ásia

Nutriente
obtido da
beterraba

O trânsito
das metró-
poles, pelo
barulho

Remo, 
em inglês

Abrevia-
tura de

"Distrito",
em DP

Revolta
no MT, na
Regência
(Hist. BR)

Hipótese
(?): é

testada na
Estatística

Dividir
proporcio-
nalmente

Índice de 
atualização
monetária

(BR)
Elemento

de um
hardware
(Inform.)

Aceita
como filho

(?)-15,
carabina 
do Exército
dos EUA

Perder o
(?): ficar 
à deriva
(o barco)

Profissio-
nal como

Nísia
Floresta

Fruto 
energético
de origem 
amazônica

Personagem como
Tyrion, em "Game 
of Thrones" (TV)
Rumava; andava

Previne as cáries
Governante de 

Cuba por 49 anos,
faleceu em 2016

Iguaria 
vendida em
confeitarias
Simplórias

Embargo
comercial

Cidade
gaúcha

Unha de feras
Fator atribuído ao
trevo-de-quatro-

folhas (Folcl.)
Trejeito facial 
como a careta
Estilo musical 

da banda NX Zero

(?) Greco,
pintor

Produto da
siderúrgica

3/oar. 5/rusga. 8/desdouro — ridícula. 10/componente.
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Porquinhos 
divertidos

Neste divertido musical, Peppa 
Pig e sua família irão viver várias 
aventuras, fazer um piquenique 
delicioso e educativo cheio de brin-
cadeiras em família entre outras 
historinhas. Peppa Pig, Mamãe Pig, 
Papai Pig, o irmão caçula George Pig, 
Suzy e Sr Zebra carteiro passarão 
mensagens importantes sobre amor, 
paz, conhecimento e educação. 
Todos irão cantar e dançar várias 
músicas conhecidas de todas as 
crianças na peça Pig Pig’s Brincando 
e Cantando . E assim, com muita 
música, danças, cenas mágicas e 
um lindo cenário com o carrinho e 
a casinha da família Pig a criançada 
e os papais irão curtir bastante todo 
o espetáculo e encartar-se com os 
porquinhos mais amados de todos. 

Serviço: Teatro BTC Metrô Alto do Ipiran-
ga, R. Santa Cruz, 2105,  Saúde. Domingos 
às 14h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). 

Comédia
Pinga fogo, com cenas 

organizadas em quatro 
capítulos, ilustra a es-
tória de personagens 
criados sob a regência 
do signo fogo. Frente a 
oportunidades e mudan-
ças, as nuances do espe-
táculo levam a refl exões 
do singelo ao obscuro, 
da palavra à ação. Com 
uma composição forte, 
a apresentação é capaz 
de retratar vidas e expor 
o amargo das relações 
humanas.

 Serviço: Sesi Vila das Mercês, R. 
Júlio Felipe Guedes, 138, Jardim 
Botucatu, tel. 2946-8172. Quartas 
e sextas às 20h. Entrada franca. 
Até 27/12.

A banda Serial Funkers, que toca soul music, funk 
americano e o balanço brasileiro reúne o vocalista Regis e 
seus companheiros Luciano, Herbert e Luguta. No show, 
a Serial Funkers apresenta o repertório de seu primeiro 
álbum, “Porque Funk É Coisa Séria”, com canções como 
“A Batida do Coração”, “Quero Falar de Amor” e “Samba 
pra Juju”.

Serviço: Bourbon Street, R. dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. Sábado 
(30) às 23h59. Ingresso: R$ 75. 

Arte
A exposição “Antes e Depois da Imagem – Um Olhar 

Sobre a Abstração Geométrica no Acervo Houssein Ja-
rouche”, é composta por 24 obras de Ann Hamilton, Ed 
Ruscha, Frank Stella, Iran do Espírito Santo, Ivan Serpa, 
Judith Lauand, Luiz Zerbini, Max Bill, Rodrigo Torre. 
A mostra sinaliza um olhar histórico que ultrapassa o 
movimento pop art, do qual é composta a maior parte 
do acervo do galerista, dando destaque à produção de 
caráter construtivo e abstrato-geométrico. Tendo surgido 
após o auge do expressionismo abstrato, a pop art utiliza 
a sociedade de consumo do pós-guerra como crítica e, 
por vezes, ironia. 

Período: 1º de dezembro de 2017 a 27 de janeiro de 2018 

Serviço: Galeria Houssein Jarouche, R. Estados Unidos, 2.205  Jardim Amé-
rica, tel. 3061-0690 . Terça a sexta, das 10 às 19h e aos sábados das 10 às 17h. 
Entrada franca. Até 27/01.

A exposição 
“Esperança” tem a 
participação de 25 
convidados, entre 
jornalistas, arquitetos 
e designers de 
interiores. Serão 
exibidos 24 presépios 
de diferentes origens, 
procedências, épocas, 
materiais e estilos, 
montados a partir de 
peças do acervo do 
museu

A proposta curatorial 
envolve o olhar para o 
futuro, representado 

pela esperança, exibindo 
objetos desta arte religiosa 
que perdura por séculos e 
que simboliza o nascimento 
de Jesus. Ao unir convidados 
com diferentes crenças, his-
tórias e tradições, um traço 
de extrema delicadeza per-
meia a mostra “Esperança”, 
recriando essas informações 
emotivas em presépios que 
podem ser considerados 
verdadeiras obras de arte. 
Em exibição, peças de nacio-
nalidades e épocas distintas, 
feitos a partir de diferentes 

Presépio Japonês | Século XX | Procedência: Tóquio – Japão

Exposição “Esperança”
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materiais como argila, madeira, 
papel, tecido, barro cozido, 
aniagem e outros. A mostra 
é o resultado de um esforço 
coletivo, onde cada convidado 
abre seu coração e representa 
uma história universal do 
nascimento de Jesus. Nesta 
nova mostra de presépios do 
MAS/SP, cada convidado foi 
solicitado a descrever, através 
de palavras, sensações que 

carregassem o signifi cado desta 
palavra tão condizente com a 
data natalícia, e com nossos 
anseios humanos - ‘esperança’. 
Convidados: Adriana Bianchi, 
Ana Maria Vieira Santos, Ar-
naldo Danemberg, Artur de 
Andrade, Beth Santos, Cecilia 
Neves, Cecilia Tomanik, Deny 
Barbosa, Eliana Sanches, Eva 
Bichucher, Helena Pacheco 
Fernandes, Helô Botelho Ca-

parica, Juliana Vasconcellos, 
Lavinia Aires, Luciana Gianella, 
Luciano Dalla Marta, Maria di 
Pace, Maximiliano Crovato, 
Olivia Vianna, Paula de Lima 
Azevedo, Rita Valladares, Sofi a 
Souza Aranha, Suzana Scher-
mann, Tuza Cury e Ugo di Pace. 

Serviço: Museu de Arte Sacra de São Pau-
lo, Av. Tiradentes, 676, Luz, tel. 3326-5393. 
De terça a domingo das 9 às 17h. Ingresso: 
R$ 6. Até 06/01.

Serial Funkers

D
iv

ul
ga

çã
o

Medo da dor
Não há despertar de 
consciências sem dor. As 
pessoas farão de tudo, 
chegando aos limites 
do absurdo para evitar 
enfrentar a sua própria 
alma. Ninguém se torna 
iluminado por imaginar 
fi guras de luz, mas sim 
por tornar consciente a 
escuridão.

Jung

Refl exões
Reprodução

Obra de Max Bill,

Sem título (1985). 



Já fui abordado algumas 

vezes por pessoas que 

conhecem e admiram 

a minha história e 

trabalho. Inclusive, já me 

perguntaram se existe uma 

fórmula secreta para o 

sucesso ou se seria sorte 

Na minha opinião não existe 
uma fórmula secreta para 
fazer seu empreendimento 

dar certo, mas existem referências 
que podem ser seguidas, mesmo 
não garantindo o bom desem-
penho de um negócio. Qualquer 
empreendimento, bem ou mal 
sucedido, são infl uenciados pelo 
que eu chamo de internal and 
external factors, nada mais é do 
que os fatores internos e externos, 
pois são eles que defi nem o atual 
status do seu negócio no mercado. 

Digo isso porque alguns desses 
pontos elevaram a Camisetas em 
12 horas, fazendo com que ela 
tivesse um crescimento substan-
cial justamente em período de 
crise. O pilar número um é, sem 
dúvida, conhecer a você mesmo. 
Ressalto este aqui, pois ele foi es-
sencial para o ano que dobramos 
o faturamento da empresa para 7 
dígitos. Se você está na fase que 
chamo de entrepreneur alone, ou 
seja, empreendendo sozinho, com 
certeza você está alinhado com os 
seus objetivos e se empenhando 
em oferecer a melhor solução aos 
seus clientes. 

Aqui você deve estar também 
disposto a ir até às últimas conse-
quências para fazer o seu negócio 
prosperar - a fase de T&T - True 
Time. No português claro, é a 
hora da verdade, um período que 
o empreendedor precisa passar 

para aprender com seus erros 
e acertos, conhecer o perfi l de 
seus clientes e fornecedores. É 
importante saber lidar bem com 
cada perfi l, ao mesmo tempo que 
conhecer a você mesmo e então 
descobrir se está realmente dis-
posto a seguir adiante. Conhecer 
o comportamento do ser humano 
de forma individual e saber lidar 
com ele é um fator interno que o 
empreendedor tem que desenvol-
ver muito bem.

No início do empreendimento é 
comum enfrentar grandes difi cul-
dades, poucos clientes e a falta de 
credibilidade no mercado, por isso 
reforço que você precisa saber se 
está realmente disposto a seguir 
em frente. Costumo dar o exemplo 
de que a cada dez clientes, dois 
deles indicarão o seu produto ou 
serviço, cinco fi carão neutros e 
três reclamarão. Com dois clien-
tes indicadores, gosto de chamar 
de Happy Client, que é o cliente 
satisfeito e que indicará você para, 
no mínimo, mais uma pessoa. 

No caso da Camisetas em 12 
horas, o produto pode ser indicado 
tanto para B2C quanto para B2B. 
Eu levei três anos de muito traba-
lho para chegar em 100 clientes, 
cinquenta deles neutros, 20 que 
me indicaram para mais 20 novos 
clientes e 30 que reclamaram do 
meu serviço.

Se você chegou nessa fase de 
saber lidar com esse movimento 
de confl itos, você já validou o 
seu ‘eu empreendedor’ e está se 
consolidando para avançar ao 
próximo pilar - que é o de acertar 
a sua equipe -, rumo ao negócio 
de sucesso.

(*) - É CEO da Camisetas
em 12 horas.

Saiba como validar seu 
‘eu empreendedor’

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

Carlos Barbosa Correa Junior – Cláudio 

Teramoto – Edmir Kuazaqui – Marcus Hyonai 

Nakagawa – Literare –  Quatro mestres, focados 
em administração e mercado, demonstram com total 
sabedoria, quando e como romper com o status quo. 
Nosso pais sempre proporciona uma situação de altos 

e baixos, desafortunadamente com uma certa constância. Para 
manobrar o barco em águas turbulentas, o empresário adminis-
trador encontrará nesta obra,  boas e factíveis ferramentas, para 
torna-lo um timoneiro exitoso. Imperdível para profi ssionais de 

marketing e administradores.

Marketing para
Ambientes Disruptivos

Fabner Utida – Expressão – O professor, 
empresário, estrategista em comunicação, criou 
caminhos para uma bem sucedida campanha elei-
toral, em qualquer âmbito da vida  de um pais, ou 
determinado segmento da sociedade, classes, etc. O 
método quando implementado, dá uma boa noção da 

situação, na qual o candidato deverá permear. Simples, rápido, 
sem politiques. Uma receita certeira. Oportuno!

Campanha Eleitoral:
Os 5 elementos estratégicos

Jefferson Leonardo – Marcio Moreno – Qua-
litymark – Os desafi os administrativos que envolvem 
a “tropa”, desafortunadamente são antigos. O que 
os autores propõem, no entender deste humilde 

escriba, são novos olhares, mais pertinentes, adequados às 
evoluções humanas, como um todo, ou seja, utilizam ferramen-
tas gestacionais que além de humanizar a gestão de pessoas, 
propõe saídas efi cazes, para problemas que nem sempre são 
bem avaliados pelas administrações. Lançam holofotes para 
um tema essencial: A comunicação interna! Muitos gravames 
poderiam ser evitados, se houvesse ao menos, esmero e respeito 
a este tema. Muito útil e fácil aplicabilidade!

Novos Desafi os da Gestão 
de Pessoas: Ruptura entre
a teoria e a prática Herman Jacobus Cornelis  Voorwald – 

Unesp – O ex - reitor da Unesp e ex - secretário 
da Secretária de Educação do Est. de São Paulo 
(2011/15) elaborou interessante trabalho, para 
responder ao titulo da obra. Valendo-se de sua vasta 

experiência, aponta em cinco capítulos, problemas atinentes e 
suas possíveis soluções. Entre utopias e realidades, o mestre 
contextualiza o nosso sistema de ensino, dá-nos um quadro 
devidamente totalizado, lastreado em sérios números, que 
indicam uma trajetória a ser seguida, para elevar nosso nível 
educacional. Há no mundo, vários exemplos que demonstram, 
o quanto o incentivo à educação é fundamental para o desen-
volvimento do pais. Verdadeiramente instigante!

A Educação Básica Pública tem 
Solução?

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

Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Soneto de Natal
Machado de Assis

Um homem, — era aquela noite amiga,
Noite cristã, berço no Nazareno, —
Ao relembrar os dias de pequeno,
E a viva dança, e a lépida cantiga,

Quis transportar ao verso doce e ameno
As sensações da sua idade antiga,
Naquela mesma velha noite amiga,
Noite cristã, berço do Nazareno.

Escolheu o soneto... A folha branca
Pede-lhe a inspiração; mas, frouxa e manca,
A pena não acode ao gesto seu.
E, em vão lutando contra o metro adverso,
Só lhe saiu este pequeno verso:
“Mudaria o Natal ou mudei eu?”

Milton Nonaka (*)

Afinal, como país, temos muitos 
motivos para estar otimistas – a 
economia está dando sinais de reto-

mada, o desemprego está caindo, a infl ação 
permanece baixa, nossa seleção está bem 
cotada para ganhar a Copa do Mundo na 
Rússia e em outubro vamos eleger um novo 
presidente, novos governadores, senadores 
e deputados. 

Não é pouca coisa. E para você? Tam-
bém será um ano transformador se souber 
cuidar de si mesmo, aprendendo a viver 
em paz e colocando sentimentos positi-
vos dentro do coração. Vamos deixar o 
passado no lugar dele e viver o presente, 
com um olho no futuro, sempre com muita 
serenidade. Sabemos o quanto foi difícil e 
estressante o ano que passou, mas, como 
diz o ditado, ‘não adianta chorar sobre o 
leite derramado’. 

É importante se desfazer desses senti-
mentos ruins e rancorosos em relação ao 
que passou e começar de novo, com fé, 
energia e a disposição de um professor em 
seu primeiro dia de aula. Estamos precisan-
do disso. Em seu último livro lançado em 
português pelo selo IRH Press do Brasil, 
‘O Milagre da Meditação’, o autor e mestre 
japonês Ryuho Okawa nos estimula a “trei-
nar nossa mente para poder libertá-la dos 
pensamentos que provocam desarmonia”. 

Na obra, ele ensina os segredos da medi-
tação e sua importância para alcançar a paz 
interior, desde que olhemos nossa vida de 
uma perspectiva espiritual, “acreditando 
na existência do divino”. “Somos aquilo 
que pensamos”, diz Okawa. É com essa 
convicção que devemos iniciar 2018, acre-

Em 2018, coloque paz no seu coração
Ano Novo. Que seja de conquistas para cada um de nós e para o Brasil

ditando em nosso potencial de transforma-
ção pessoal – inovar nossa própria vida e 
a realidade que nos cerca. Acredite. Seja 
diferente. Evite pensamentos negativos. 

Você e ninguém mais é o autor da histó-
ria de sua vida e o construtor da própria 
felicidade. Essa força interior o ajudará a 
encontrar caminhos alternativos e soluções 
mesmo nos momentos de difi culdades e 
perdas. Infelizmente, “a maioria das pes-
soas segue pela vida sem ter ideia do que 
ocorre em sua mente e do que ela é capaz 
de conseguir”.

No corre-corre diário, no trabalho ou 
junto à família, devemos cultivar “pensa-
mentos de paz interior”. Pessoas que con-
seguem manter a serenidade do coração 
têm mais facilidade de manter o equilíbrio 
diante das exigências do mundo moderno, 
onde todos nos cobram atenção, efi ciência 
e resultados.

Às vezes, temos a impressão de que 
nunca conseguimos concluir uma tarefa 
e de que estamos sempre correndo atrás. 
Esse permanente estado de insatisfação, 
quando levado ao extremo, pode nos deixar 
angustiados, sem paciência, e muitas vezes 
deprimidos, descontrolados e até violentos. 
Isso pode acontecer no trabalho, em casa, 
em um relacionamento amoroso, pode afe-
tar jovens, adultos, até crianças, pais, mães, 
executivos, gerentes ou funcionários.

Caso você se sinta nessa situação, comece 
2018 tentando mudar. É bom alimentar 

sonhos para o futuro, mas não adianta fazer 
promessas de correr atrás de conquistas 
materiais se você não estiver em paz com 
você mesmo, com você mesma. E tudo pode 
começar com pequenas atitudes. 

Por exemplo, “a técnica de respirar cal-
mamente é um método muito efi caz para 
criar uma energia de pensamento serena”, 
evitando explosões de raiva e respostas in-
tempestivas diante de agressões e ofensas. 
Inspirar e expirar de forma ritmada tem 
um efeito relaxante sobre os músculos do 
corpo todo, reconduzindo nossa mente a 
um estado de calma e serenidade.

Essa serenidade, cultivada e renovada 
todos os dias, transformará sua vida. 
Com pensamentos e o coração em paz, 
você se tornará mais paciente, perspicaz 
e ganhará o respeito de todos como uma 
pessoa sensata. Um dos caminhos para 
essa transformação é a meditação. “Ela 
nos liberta de pensamentos negativos, 
consegue a elevação de nossa consciên-
cia, leva à união com o divino e nos faz 
vivenciar a felicidade da paz interior”, diz 
o mestre Okawa.  

Pacifi car nossa própria vida nos fará ver 
o mundo com outros olhos e nos deixará 
mais preparados para grandes conquistas. 
Tente. Você pode ter um ano muito mais 
feliz do que imagina. 

(*) - É consultor de novos negócios da editora IRH 
Press do Brasil, que publica em português as obras 

de Ryuho Okawa (www.okawalivros.com.br).
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Antonio Carlos Hencsey (*)

Um novo ano bate à porta e junto com 
ele são divulgadas as tão esperadas metas. 

Você já parou para pensar no impacto 
que esses números e expectativas organi-
zacionais podem trazer para a gestão ética 
da sua empresa? Se isso ainda não tinha 
passado pela sua cabeça, sugiro que você 
faça algumas refl exões para que a sua or-
ganização consiga os resultados esperados 
sem, porém, aumentar a probabilidade de 
ações ilícitas decorrentes de planejamento 
corporativo audacioso.
 • Comunique as metas de forma ade-

quada - A maneira como as expecta-
tivas e objetivos da empresa para o 
próximo ano são apresentados fazem 

toda a diferença. Entusiasmo e desafi o 
são fatores positivos para estimular 
as equipes a conseguirem superar os 
seus limites, porém é fundamental 
falar sobre o como se deseja alcançar 
esses números. 

Discursos ao estilo “missão dada é mis-
são cumprida” devem obrigatoriamente 
ser acompanhados de diretrizes éticas 
claras, caso contrário as pessoas podem 
se preparar para o vale tudo da guerra 
sem prestar atenção nas melhores práticas 
do mercado; 
 • Use dados de realidade para estipular 

as metas - O que você espera dos seus 
colaboradores é algo real ou é fruto de 
um pensamento ganancioso? Existe 
uma grande diferença entre vencer 

obstáculos e buscar o impossível. 
Por mais que em um processo de 
automotivação seja válido pensar que 
o impossível não existe, na prática ele 
é bastante real e desconsiderar ques-
tões sociais, econômicas ou operacio-
nais ao traçar metas agressivas pode 
colocar em risco o posicionamento 
ético de profi ssionais. 

Ao desejar entregar o que é esperado, um 
colaborador pode manipular números ou 
usar atalhos para “alcançar o inalcançável”;
 • Ensine como se chega lá - Trabalhando 

com ética e compliance escutei muitos 
executivos de vendas reclamando da 
prática de gratifi cações ter sido proi-
bida por boa parte das empresas. Eles 
dizem que isso impacta diretamente 

em suas vendas e que, por outro lado, 
as companhias para as quais traba-
lham estão cada vez mais agressivas 
desconsiderando esse fator. 

Tal ponto merece a atenção das organi-
zações com os seguintes questionamentos: 
você ensina ao seu colaborador como 
obter seus resultados diante de cenários 
adversos? Qual é o suporte oferecido dian-
te de novas realidades ou difi culdades? 
Cobrar sem dar as condições de obter o 
resultado pode aumentar o risco de fraude 
organizacional;
 • Observe o caminho e não só a reta fi nal 

- Uma vez dadas as metas, acompanhe 
o trabalho da sua equipe. Verifi que 
difi culdades, oriente os passos de 
acordo com o posicionamento ético 

esperado, ajude na identifi cação de 
saídas criativas. Os números devem 
ser o fi m, mas de forma alguma o meio 
deve ser ignorado. Caso contrário, 
corre-se o risco de cairmos em uma 
armadilha, olhando exclusivamente 
para uma moldura fi nanceira sem 
saber como os resultados foram 
construídos. 

Lembre-se das provas de matemática 
que você fazia na escola. Não é só a respos-
ta fi nal que importa, precisa-se observar 
toda a lógica do cálculo. Fique atento.

(*) - 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).

Quatro passos para alcançar metas empresariais sustentáveis em 2018

Brasília - O Ministério do 
Planejamento informou que a 
nova MP que irá reduzr a idade 
mínima para saques do PIS/
Pasep, anunciada pelo presi-
dente Temer, deverá ampliar 
o número de benefi ciários 
da medida para 12,5 milhões 
de trabalhadores, injetando 
cerca de R$ 23,6 bilhões na 
economia. 

Esse número considera 
todo o público que já sacou os 
recursos e o que passa a ter 
direito ao saque. Se desconta-
do o número de trabalhadores 
que já sacaram seus recursos 
neste ano, a partir de janeiro 
de 2018 fi carão disponíveis R$ 
21,4 bilhões a 10,9 milhões de 

pessoas, esclarece o Planeja-
mento.

Até quinta-feira (21), data 
final de vigência da MP 797 
que definiu as regras do 
saque do PIS/Pasep, foram 
pagos aos cotistas R$ 2,2 
bilhões a cerca de 1,6 mi-
lhão de participantes, valor 
muito abaixo da expectativa 
inicial de saques de R$ 16 
bilhões. A nova MP deve ser 
editada entre terça e quar-
ta-feira da próxima semana 
“Vamos fazer publicidade 
para dizer: saque o PIS/
Pasep. O dinheiro é seu e 
você vai injetar na econo-
mia”, destacou o presidente 
Temer (AE).

Saque do PIS/Pasep 
eleva benefi ciários 
para 12,5 milhões
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Não é novidade e 

diversos estudos 

reafi rmam que o 

planeta Terra tem 

dado sinais claros de 

um esgotamento que 

já começa a atingir as 

gerações atuais

Se continuarmos na rota 
atual, será impossível 
para as gerações futuras 

escaparem. O aquecimento 
global, a escassez hídrica, o 
acúmulo de resíduos sobre 
o planeta, a sobrecarga das 
fontes energéticas e o desma-
tamento são os pilares que nos 
demonstram como o modelo 
atual de sociedade está geran-
do uma pressão sobre o planeta 
em descompasso com sua 
capacidade de regeneração. 

As manchetes são contun-
dentes: “Nos últimos 65 anos, 
geramos 8 bilhões de toneladas 
de plástico no planeta terra”, 
“Um Iceberg do tamanho do 
Distrito Federal acaba de se 
soltar no Polo Sul e fi ca à deriva 
no oceano”, “Escassez hídrica 
assola o Brasil”, “Apagão enér-
gico”. Os desafi os são colossais 
e por isso mesmo uma empresa 
ou instituição que almeje fazer 
uma verdadeira diferença ou 
buscar minimizar esses im-
pactos, deverá não somente 
rever seus processos internos, 
mas garantir que o potencial 
das transformações que gera 
serão não aritméticos, mas sim 
geométricos e exponenciais.

Todas as esferas organiza-
cionais precisam estar em-
penhadas na elaboração de 
um modelo econômico capaz 
de atender às necessidades 
do homem sem causar danos 
ao planeta, ou minimizando 
tais impactos. Uma completa 
mudança de paradigma. 

Instituições, empresas, go-
vernos e sociedade civil têm 
um papel fundamental na cons-
trução de um mundo melhor 
para todos. O compromisso 
com este novo paradigma de 
desenvolvimento deve ser 
transversal, de forma a atingir 
todas as camadas da sociedade 
e gerar os reais benefícios da 
sustentabilidade. 

Trabalhar no desenvolvi-
mento da cadeia de valor para 
uma atuação sustentável, em 
especial com os fornecedores, 
é uma das principais formas 
encontradas para trilhar essa 
jornada. O processo de desen-
volvimento de fornecedores 
para a Sustentabilidade per-
corre um caminho que passa 
pela capacitação dos colabora-
dores da empresa – para que 
estejam aptos a compreender 
a sua responsabilidade e poder 
de infl uência junto aos demais 
atores do mercado –, criação 
de materiais de comunicação 

tais como manuais, vídeos, 
e-learning, entre outros. 

Em um contexto mais avan-
çado, pode também ser elabo-
rada uma matriz que desdobra 
aspectos sociais e ambientais 
em perguntas que poderão 
ser respondidas pelos forne-
cedores, assim será possível 
obter uma visão geral do ponto 
onde cada um se encontra em 
relação ao desenvolvimento 
sustentável e como podem 
avançar nesse tema. 

A realização de um programa 
de desenvolvimento de forne-
cedores com foco na sustenta-
bilidade, visando um impacto 
ambiental e social na cadeia 
de valor, em geral exige maior 
esforço fi nanceiro e tempo no 
começo do processo, contudo, 
a médio e longo prazos passa 
a gerar mais resultados com 
menor demanda de esforços. 

Pois uma vez que os forne-
cedores e a cadeia de valor 
passam pelo processo de 
educação e engajamento para 
Sustentabilidade, ampliando 
sua compreensão do alinha-
mento estratégico do Desen-
volvimento Sustentável com a 
competitividade e perenidade 
do seu negócio o novo padrão 
mental se instala, os novos 
comportamentos, habilidades 
e atitudes para uma gestão sus-
tentável passam estar vigentes. 

As organizações e empresas 
interessadas em atuar nessa 
frente podem incluir o passo 
a passo em seu planejamento 
estratégico anual, com uma 
visão de longo prazo no famoso 
fi ve year plan (planejamento 
de 5 anos) e reforçar ainda 
mais seu posicionamento em 
Desenvolvimento Sustentável, 
fi rmando um compromisso não 
só com os resultados de curto 
prazo, como com as transfor-
mações a longo prazo.

Há alguns anos, estabeleceu-
se entre as empresas varejistas 
a prática de realizar grandes 
conferências e outros eventos 
com foco nessa temática, para 
os quais os fornecedores são 
convidados e estabelecem, 
juntos, as metas de longo 
prazo em prol da sustentabili-
dade. Tanto fornecedores de 
produtos como os de serviços 
participam. 

As mudanças propostas 
são todas alinhadas aos movi-
mentos da sociedade com os 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, com requisitos 
legais, certifi cações, entre ou-
tros. São cada vez mais comuns 
a mensuração de resultados 
na elevação de performance e 
inovação dessas empresas, que 
percebem claros resultados 
econômicos.

(*) -  Mestre em Políticas Públicas 
pela FGV, é fundadora e CEO 

da Gestão Kairós – consultoria 
especializada em Sustentabilidade e 

Diversidade. Autora do livro ‘Como 
ser um líder Inclusivo’.

Impacto na Cadeia de 
Valor é caminho para a 

sustentabilidade exponencial
Liliane Rocha (*)
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: VALDEMAR BENEDITO DUARTE, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Diolindo Duarte e de Maria 
Adelaide da Conceição Duarte. A pretendente: NAILDA SARAIVA DE JESUS, profi s-
são: frentista, estado civil: solteira, naturalidade: Comercinho, MG, data-nascimento: 
19/08/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim 
Pereira da Penha e de Helena Saraiva de Jesus.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: ADEMAR PEREIRA EVANGELISTA JÚNIOR, estado civil solteiro, pro-
fi ssão analista de sistemas, nascido em Piritiba - BA, no dia (01/06/1987), residente e 
domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Ademar Pereira Evangelista e de Elenita Oliveira 
Evangelista. A pretendente: MARIANA MACEDO FELCHI, estado civil solteira, profi ssão 
analista de processos, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (20/10/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Felchi e de Roseli 
Aparecida Macedo Felchi. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1º 
Subdistrito do município de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: IVANALDO SANTIAGO LEAL, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Areia - PB, no dia (27/03/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Manoel Carneiro Leal e de Neuza Dias Santiago Leal. A pretendente: 
NADJANE VALÉRIO GRANJA, estado civil solteira, profi ssão garçonete, nascida em 
Salvador - BA, no dia (15/06/1977), residente e domiciliada em Juazeiro - BA, fi lha de 
Jozivaldo Batista Granja e de Elizabete Maria Valério Granja. Obs.: Bem como cópia 
recebida da Unidade de Serviço do cartório do 1º Ofi cio do município de Juazeiro, no 
Estado da Bahia, onde será realizado o casamento.

O pretendente: EDMAR ALVES SANCHES, estado civil solteiro, profi ssão policial, nas-
cido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (07/03/1984), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldemar Tunes Sanches e de Maria Alves 
Tunes. A pretendente: ALINE FERREIRA CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão re-
cepcionista, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (24/05/1988), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Ferreira Campos e 
de Luciana Ferreira de Almeida.

O pretendente: RAFAEL VACCARI LEITE, estado civil divorciado, profi ssão analista de 
legalização, nascido em Arujá - SP, no dia (24/11/1984), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Antonio Leite e de Maria Aparecida Vaccari 
Leite. A pretendente: ANDRESSA CRUZ BUTURI, estado civil divorciada, profi ssão analista 
de RH, nascida em São Paulo - SP, no dia (01/06/1986), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Josue Buturi e de Francisca da Cruz Penha Buturi.

O pretendente: CLEBER FERNANDES GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/09/1979), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Fernandes Guimarães e de 
Neusa Augusta Guimarães. A pretendente: KAMILA MARTIN BELLINTANI, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/12/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Antonio Bellintani 
e de Leonice Martin Bellintani.

O pretendente: CARLOS SILVINO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em Sorocaba (2º Subdistrito) - SP, no dia (26/04/1953), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Silvino e de Francisca Silvino. A pretendente: 
LUIZA SENIS SILVINO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
Aclimação - SP, no dia (09/08/1955), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Carlos Senis e de Helena Teixeira Senis.

O pretendente: DIEGO JANUARIO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (21/10/1988), residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Aparecida Januario de Oliveira. A pretendente: 
DEBORA FRANCIELE DO AMPARO TORRES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de vendas, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (28/07/1994), residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto da Silva Torres e de 
Elaine Cristina do Amparo. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviços, desta 
Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: EZEQUIEL MAGALHÃES FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente fechador, nascido em Ribeirão Preto (2º Subdistrito) - SP, no dia (25/11/1998), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Fernandes da 
Silva e de Neilde Ferreira Magalhães da Silva. A pretendente: FERNANDA MONTEIRO 
ALVES, estado civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, nascida nesta Capital, Cangaíba 
- SP, no dia (22/04/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Donizette Pedroso Alves e de Katia Monteiro Alves.

O pretendente: LUIZ ADRIANO DA TRINDADE, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascido em Campinas - SP, no dia (05/12/1976), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio da Trindade e de Ana Amelia Faria 
da Trindade. A pretendente: ALESSANDRA SOZIO FIGUEIREDO, estado civil divorciada, 
profi ssão estagiária, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (02/10/1975), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Anibal Figueiredo e 
de Viviane Sozio Figueiredo.

O pretendente: KAUE CASSIO DELL’ISOLA, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/01/1997), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Augusto Dell’Isola e de Lucinete dos Santos 
Dell’Isola. A pretendente: KARLA SIRLEI PEREIRA DE SANTANA, estado civil solteira, 
profi ssão vigilante, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (05/08/1980), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilzete Pereira de Santana.

O pretendente: HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (07/12/1986), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marta Pereira dos Santos. A 
pretendente: MARIA CLEUDA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Ouricuri (Lagoa Grande) - PE, no dia (14/06/1981), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marina Maria de Jesus.

O pretendente: ADEMAR RIGUEIRA, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em Teixeiras - MG, no dia (04/06/1940), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de Vicente Ferreira Mariano e de Thereza Rigueira 
Machado. A pretendente: ANA LOPES FARIA, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida em São Pedro dos Ferros - MG, no dia (31/08/1957), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Lopes de Faria e de 
Antonia Lopes Salgado.

O pretendente: RENAN GUSTAVO MAIATE SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (01/08/1993), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Olibio Pinto dos Santos e de Angela 
Aparecida Maiate Santos. A pretendente: KESHIA MARIE TOTO DELOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida na República das Filipinas, Manila, 
no dia (15/07/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Rolando Santos Delos Santos e de Nenita Toto Delos Santos.

O pretendente: AMARILDO ALVES DE AMORIM, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Inajá - PR, no dia (14/03/1967), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Agenor Alves Pequeno e de Maria Alves de 
Amorim. A pretendente: SILVANA CONCEIÇÃO VIEIRA SANTOS, estado civil sol-
teira, profi ssão doméstica, nascida em Anagé - BA, no dia (23/04/1972), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Everaldo Gomes dos Santos 
e de Neides Conceição Vieira.

O pretendente: GERSON SAKAI KANASHIRO, estado civil divorciado, profissão 
feirante, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/08/1986), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jorge Hideaki Kanashiro e de Alice Nat-
suko Kanashiro. A pretendente: CINTIA YURIE HINUMA, estado civil divorciada, 
profissão feirante, nascida em São Paulo - SP, no dia (16/12/1987), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Akihiko Hinuma e de Olinda 
Nishiura Hinuma.

O pretendente: ALBERTO RODRIGUES ARAGÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de máquina, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (07/08/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelmo Aragão e de 
Gilma Luiza Rodrigues Aragão. A pretendente: FLÁVIA DANIELY MANSUR TEIXEIRA, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP (Registrada em Carrancas - MG), no dia 
(09/06/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Henrique 
Leite Teixeira e de Sirlene de Pádua Mansur Teixeira.

O pretendente: FRANCISCO IGOR CUNHA DA SILVA, estado civil divorciado, 
profissão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/01/1980), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Carlos da Silva e de 
Iriné Sales Cunha da Silva. A pretendente: TATIANE RIBEIRO, estado civil soltei-
ra, profissão auxiliar de cobrança, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 
(10/03/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Maria de Fátima Ribeiro.

O pretendente: FÁBIO RIBEIRO RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (17/06/1985), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Marques Ramos e de Clarisdalva 
Alves Ribeiro Ramos. A pretendente: JULIANA EMERCINI DE SOUZA GARCIA, estado 
civil solteira, profi ssão enfermagem, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 
(06/07/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Alberto Garcia e de Adelia Emercini de Souza.

O pretendente: PATRICK DA SILVA AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Itanhaém - SP, no dia (06/06/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luciano dos Santos Aguiar e de Fernanda Maria da Silva. A 
pretendente: PRISCILA FARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (20/11/1998), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wanderley Almeida de Oliveira e 
de Patricia de Oliveira Faria.

O pretendente: RODRIGO PEDRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquinas, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (28/07/1988), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro João da Silva e de Iraci 
Lucinda da Silva. A pretendente: MAYANE COSTA BORGES, estado civil solteira, pro-
fi ssão assistente administrativo, nascida em Vitória da Conquista (2º Subdistrito) - BA, 
no dia (15/05/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Carlos Borges e de Jasmira Costa Borges.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Manifestação pró-referendo em Barcelona, após violenta repressão policial.

“Estou disposto a encontrar-me 
em Bruxelas, ou em qualquer 
outro lugar da União Europeia 

(UE) que não seja o Estado espanhol, por 
razões óbvias, com o senhor Rajoy”, disse 
Puigdemont em Bruxelas.

Além disso, o líder catalão disse estar 
aberto a voltar para seu país de origem 
caso tenha garantia de que permaneceria 
chefe de um possível novo governo da Ca-
talunha. Rajoy disse que fará esforços para 
dialogar com o governo que será formado 
na Catalunha. No entanto, ele recusou o 
encontro com Puigdemont. “Com quem eu 
teria de me sentar é com quem ganhou as 
eleições, que é a senhora [Inés] Arrimada”, 
disse ele, em referência à líder do partido 
Cidadãos, que saiu com mais votos e as-
sentos no Parlamento.

O premier ainda enfatizou que a crise 
política e social que existe na Catalunha 
levará tempo para ser fi nalizada. “Essa re-
conciliação deve ser o primeiro trabalho de 
quem governar. Confi o que na Catalunha se 
abra agora uma etapa baseada em diálogo 
e não no confronto e na unilateralidade”, 
indicou Rajoy. “Aos cidadãos da Catalunha, 
digo que farei um esforço para dialogar 
com o governo que sair na Catalunha, mas 
espero que abandonem as decisões unilate-
rais e não se coloquem acima da lei. Farei 
tudo que estiver às minhas mãos, mas não 
aceitarei que saltem a lei, a Constituição e 
o estatuto”, acrescentou.

Puigdemont está vivendo em Bruxelas 

Após vitória separatista, Puigdemont 
propõe diálogo com Rajoy

Após os separatistas vencerem as eleições regionais, o presidente destituído da Catalunha, Carles 
Puigdemont, afi rmou que está disposto a fazer uma reunião no exterior sem pré-condições com o pri-
meiro-ministro espanhol Mariano Rajoy para existir um diálogo

A
FP

desde outubro, quando Rajoy ativou o 
artigo 155 da Constituição espanhola e des-
tituiu o governo regional após um referendo 
considerado ilegal e da proclamação de 
independência da Catalunha. Desde então, 
muitos membros de seu gabinete foram 
presos enquanto aguardam uma investi-
gação sobre a tentativa de independência, 
inclusive novas eleições foram marcadas.

As declarações acontecem depois do 
bloco independentista conquistar a maioria 

absoluta nas eleições catalãs convocadas 
após a crise institucional sem precedentes. 
Os três partidos que defendem a inde-
pendência, Junts per Catalunya, liderado 
por Puigdemont, a Esquerda Republica-
na (ERC), do ex-vice-presidente Oriel 
Junqueras, e a Candidatura de Unidade 
Popular (CUP), conquistaram 70 cadeiras 
do parlamento - duas a mais do que é ne-
cessário para garantir a maioria absoluta 
na casa de 135 lugares (ANSA).

O presidente Temer voltou a 
defender a reforma da Previ-
dência na manhã de sexta-feira 
(22), em Brasília. Durante café 
da manhã com jornalistas, o 
presidente voltou ao tema, 
“para que não caia no ouvido 
do esquecimento neste mês de 
janeiro”. Temer disse que se a 
matéria não for votada em 19 de 
fevereiro, a intenção do governo 
é que a matéria se mantenha na 
pauta de votações e não fi que 
para o próximo presidente da 
República.

Ao dar a declaração, ele repe-
tiu uma expressão que agitou 
negativamente os mercados em 
novembro. Na ocasião, a bolsa de 
valores caiu com o impacto de 
uma possível não aprovação da 
reforma. E o presidente parece 
ter se lembrado do episódio, por-
que emendou, logo em seguida, 
uma declaração mais confi ante 
na aprovação da reforma.

“Acho que a essa altura já 
está havendo esclarecimentos, 
dos mais variados, que levarão 
aos parlamentares a convicção 
de que vale a pena aprovar a 
reforma da Previdência”, dis-
se o presidente, sob olhar do 
ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, sentado a seu lado.

Para Temer, o governo per-
derá simbolicamente, além 
de economicamente, caso a 
reforma não seja aprovada. 
Ele acredita que os índices 
positivos de infl ação e juros 
conquistados nos últimos me-
ses seriam perdidos. Para o 
ministro Henrique Meirelles, 
o que está sendo discutido 
não é se a forma será feita, 
e sim quando. “A reforma da 
Previdência no Brasil será 
feita, isso não há dúvida. Nós 
não estamos discutindo o se, 
e sim o quando. E o quando é 
agora, fevereiro” (ABr).

Temer não quer deixar a reforma 
para o próximo presidente
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