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“O que me 
impressiona, à vista 
de um macaco, não 
é que ele tenha sido 
nosso passado: é este 
pressentimento de 
que ele venha a ser 
nosso futuro”.
Mario Quintana (1906/1994)
Jornalista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,48% Pontos: 
76.072,53 Máxima de +0,77% : 
76.293 pontos Mínima estável: 
75.708 pontos Volume: 5,27 bi-
lhões Variação em 2017: 26,31% 
Variação no mês: 5,7% Dow 
Jones: +0,04% (18h32)  Pontos: 
24.756,93 Nasdaq: 0% 
(18h32)  Pontos: 6.936,06 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3119 Venda: R$ 3,3124 
Variação: -0,07% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,39 Venda: R$ 3,49 
Variação: -0,09% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3024 Venda: R$ 
3,3031 Variação: -0,51% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2830 
Venda: R$ 3,4530 Variação: 
-0,2% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,90% ao 
ano. - Capital de giro, 10,50% ao ano. 
- Hot money, 1,14% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.291,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,30% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 135,000 
Variação: -0,59%.

Cotação: R$ 3,3150 Variação: 
+0,14% - Euro (18h32)  Compra: 
US$ 1,1895   Venda: US$ 1,1896   
Variação: +0,3% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9390 Venda: R$ 
3,9410 Variação: +0,23% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8400 Ven-
da: R$ 4,0930 Variação: +0,49%.

vespa Futuro: +0,2% Pontos: 
76.605 Máxima (pontos): 76.920 
Mínima (pontos): 76.450. Global 
40 Cotação: 892,408 centavos 
de dólar Variação: +0,03%.

O presidente Michel 
Temer disse ontem 
(27) que, a exemplo 

da reforma trabalhista, a 
resistência contra a reforma 
da Previdência será supera-
da. “Se Deus quiser, vamos 
aprová-la em fevereiro”, afi r-
mou, durante a cerimônia de 
assinatura do decreto que cria 
a Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE) Porto do 
Açu, no Rio de Janeiro. Em 
seu discurso, Temer elogiou 
o perfi l reformista de seu 
governo. “Se não tivéssemos 
autoridade no governo federal 
não teríamos feito pelo Brasil 
o que fi zemos. Enfrentamos 
temas fundamentais para o 
país”, disse, ao citar como 

Presidente Temer diz que 
resistência contra reforma 
da Previdência será superada

exemplo o estabelecimento do 
teto para os gastos públicos e a 
reforma do ensino médio.

“De igual madeira, foi o caso 
da modernização das leis traba-
lhistas. As pessoas insurgiram, 
gritaram e protestaram dizendo 
que ela tiraria direito de todo 
mundo. E o que aconteceu ao 
longo desses quatro meses foi 
a ocupação de 1,2 milhão de 
postos de trabalho. Exata e 
precisamente em função da 
confi ança que se estabeleceu 
ao longo do tempo. De igual 
maneira vem agora a história 
da Previdência”, acrescentou.

Ao defender a reforma pre-
videnciária, Temer voltou a 
sugerir, àqueles que desejam 
se aposentar recebendo valo-

res superiores ao teto do INSS, 
que façam uma previdência 
complementar. “Privilégio 
é quem ganha mais do que 
é R$ 5.330, que é o teto do 
INSS. Quem ganha mais do 
que isso vai ter de fazer uma 
previdência complementar. 
Se eu ganho R$ 30 ou R$ 32 mil 
[de salário], eu tenho de fazer 
uma previdência complemen-
tar [para continuar ganhando 
isso após a aposentadoria]. 
Portanto, em tese ninguém 
sofrerá prejuízo.

Temer disse que após a 
aprovação da previdência, 
seu governo promoverá uma 
simplifi cação tributária no país. 
“Eu converso com empresários 
que dizem ter de manter 30 pes-

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participa da cerimônia 

de assinatura do decreto de criação da Zona de Processamento de Exportação do Porto do Açu.

soas para cumprir burocracia 
tributária. Vamos desburocra-
tizar fazendo uma simplifi cação 
tributária. Com isso vamos 
fechar o ciclo reformista no 
país”. O governador do Rio de 

Janeiro, Luiz Fernando Pezão, 
também defendeu a reforma 
previdenciária. “É impossível 
atravessar essa crise sem 
discutirmos a reforma da Pre-
vidência, principalmente para 

os estados. Ela é a balizadora 
para o Brasil sair da crise. 
Nenhum candidato vai passar 
as eleições sem discutir esse 
tema que é o grande problema 
do país”, disse (ABr).

Depois de ligeira estabiliza-
ção em novembro, o Índice de 
Confi ança do Comércio (Icom) 
avançou 2,4 pontos em dezem-
bro, para 94,8 pontos, atingindo 
o maior nível desde julho de 
2014 (95,8 pontos), na série 
dessazonalizada. Em médias 
móveis trimestrais, o índice 
subiu 1,8 ponto pelo quarto mês 
consecutivo. As informações 
fazem parte da Sondagem do 
Comércio e foram divulgadas 
ontem (27) pelo Instituto Bra-
sileiro de Economia (Ibre) da 
FGV. Os dados indicam que a 
alta do Icom de novembro para 
dezembro ocorreu em 8 dos 13 
segmentos pesquisados.

Para o resultado, no entanto, 
foi determinante a melhora no 
Índice de Expectativas (IE-
-COM), que chegou a avançar 
4,9 pontos, atingindo 104,8 
pontos, o primeiro valor acima 
dos 100 pontos desde março de 
2014 (102 pontos). Já o Índice 
de Situação Atual (ISA-COM) 
caiu 0,4 ponto no mês, para 
85 pontos. Na avaliação do 
coordenador da Sondagem do 
Comércio da FGV, Rodolpho 
Tobler, a queda desse índice, 
que ocorre pelo segundo mês 
consecutivo, “mostra que a re-
cuperação das vendas continua 

Para a edição de dezembro da Sondagem do Comércio,

a FGV coletou informações com 1.179 empresas.

Mega da Virada
Quem acertar os seis números da 

Mega da Virada poderá receber um 
prêmio de R$ 280 milhões, segundo 
estimativa da Caixa. O sorteio será 
no dia 31 de dezembro, e as apostas 
poderão ser feitas em todas as 
casas lotéricas do país até as 14h 
(horário de Brasília) do mesmo dia. 
Pessoas físicas que são correntistas 
da Caixa podem fazer as apostas 
por meio do Internet Banking. O 
valor da aposta mínima, que é de 
seis números, é R$ 3,50. 

A Receita Federal estima que 
cerca de 30% das empresas 
aptas a integrarem a modali-
dade de Microempreendedor 
Individual (MEI) farão a mi-
gração em 2018. A partir do dia 
1º de janeiro, entram em vigor 
as novas regras do MEI, entre 
elas, o aumento do limite do 
faturamento anual, que passará 
dos atuais R$ 60 mil para R$ 81 
mil. Com o novo limite, 172 mil 
empresas que integram outras 
modalidades estarão aptas a 
integrar o MEI, mas apenas 52 
mil devem de fato migrar para 
a modalidade. 

Os microempreendedores 
individuais são enquadrados 
no Simples Nacional e fi cam 
isentos dos tributos federais 
(Imposto de Renda, PIS, Cofi ns, 
IPI e CSLL).

A modalidade, no entanto, 
também impõe restrições. 
Além do limite de faturamen-
to, o microempreendedor não 

Os microempreendedores individuais fi cam isentos

dos tributos federais.

A carga tributária chegou a 
32,38% de tudo o que o país 
produz (PIB), em 2016, infor-
mou ontem (27) a Secretaria da 
Receita Federal. Houve aumen-
to de 0,27 ponto percentual 
em relação a 2015, quando a 
arrecadação de tributos corres-
pondeu a 32,11% do PIB. Um 
dos fatores que infl uenciaram o 
resultado foi a queda do PIB em 
2016, com redução real de 3,5% 
em relação ao ano anterior, 
alcançando R$ 6,26 trilhões.

Segundo a Receita, essa va-
riação também foi infl uenciada 
pelo Regime Especial de Regu-
larização Cambial e Tributária, 
conhecido como Lei da Repa-
triação. Esse regime permitiu 
a regularização de recursos, 
bens ou direitos remetidos 
ou mantidos no exterior ou 
repatriados por residentes ou 
domiciliados no país, que não 
tinham sido declarados ou que 
tinham sido declarados incorre-
tamente. Sem o regime, a carga 
tributária teria se reduzido em 
0,10 ponto percentual em 2016, 
comparado ao ano anterior, 
fi cando em 32,01% do PIB.

São Paulo - A demanda por 
transporte aéreo doméstico (me-
dida em passageiros-quilômetros 
pagos transportados, ou RPK) 
cresceu 5,7% em novembro ante 
igual período do ano passado, com-
pletando a nona alta consecutiva, 
informou a Anac. O volume de 
passageiros transportados pagos 
em voos domésticos chegou a 7,6 
milhões, 5% acima do registrado 
em novembro de 2016.

Já a oferta de assentos (assen-
tos-quilômetros ofertados, ou 
ASK) aumentou 3,3% em igual 
base de comparação, mantendo 
a tendência de crescimento pelo 
quinto mês consecutivo. Com 
isso, a taxa de ocupação dos voos 

Avião é abastecido no aeroporto de Brasília.
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Vendas de 
Natal crescem 
4,5% em 2017 
ante ano 
anterior

São Paulo - O desempenho 
do comércio varejista no Brasil 
na semana que antecedeu o 
Natal, entre os dias 18 e 24 de 
dezembro, foi 4,5% superior ao 
registrado em relação ao perío-
do equivalente de 2016, aponta 
a Mastercard. O movimento foi 
sustentado pelas vendas de 
vestuário (3,0%) e supermer-
cados (2,9%), mostram dados 
do indicador Spending Pulse, 
elaborado pela empresa de 
meios de pagamento.

A Mastercard afi rma que o 
Natal de 2017 foi o melhor dos 
últimos dois anos em relação 
às vendas e que o cenário 
tende a se manter no curto 
prazo. “A perspectiva é de 
melhora gradativa no comér-
cio varejista e, aos poucos, o 
consumidor passa a ter uma 
percepção de mais otimismo 
no cenário econômico, refl exo 
da queda na taxa de juros e 
do desemprego combinado ao 
aumento no crédito e redução 
no endividamento das famílias”, 
explica o economista-chefe da 
Mastercard Advisors no Brasil, 
Cesar Fukushima (AE).

Com novas regras, Receita estima que 52 mil 
empresas migrem para modalidade MEI

dimentos que têm tendência 
a crescer. “Com o aumento 
do valor de enquadramento, 
acredita-se que para algumas 
atividades será de muita valia, 
por exemplo para quem faz 
reformas, tipo pinturas, parte 
elétrica e hidráulica. Antes fi -
cavam de olho no faturamento 
e até mesmo deixavam de pegar 
serviço ou postergavam a emis-
são de nota fi scal para nao ser 
desenquadrados da condição 
de MEI. Com o aumento, para 
quem tem tendência a crescer, 
com certeza ficou melhor”, 
disse Gomes.

Segundo o contador, o MEI é 
ideal para regularizar empreen-
dimentos. “Nesta modalidade 
são abarcadas atividades que 
antes fi cavam a mercê de be-
nefícios por parte do governo, 
como o previdenciário. O MEI 
tem direito a aposentadoria 
por idade, além de auxílio a 
doença”, disse (ABr).

pode participar como sócio, ad-
ministrador ou titular em outra 
empresa; não pode contratar 
mais de um empregado e deve 
exercer alguma das atividades 
previstas para a modalidade. A 
partir de 2018, serão incluídas 
13 ocupações e excluídas três: 

personal trainer, arquivista de 
documentos e contador/técni-
co contábil.

Para o contador e advogado 
Antônio Gomes, da Liberal 
Contabilidade, o novo limite 
trará mais conforto especial-
mente para os microempreen-

Carga tributária subiu para 
32,38% do PIB em 2016

Dentre os tributos federais, 
os que mais contribuíram para 
o aumento da carga tributária 
foram o IRPJ, a CSLL e o IRRF, 
que foram responsáveis por um 
aumento de 0,56 ponto per-
centual. As maiores reduções 
foram do PIS/Cofi ns, Imposto 
de Importação, Imposto de 
Exportação e IPI, que respon-
deram por um decréscimo de 
0,43 ponto percentual. Quanto 
aos tributos estaduais e muni-
cipais, a Receita diz que houve 
decréscimo naqueles que 
incidem sobre a produção de 
bens e serviços (ICMS e ISS), 
responsáveis pela redução de 
0,06 ponto percentual (ABr).

Confi ança do comércio avança e atinge 
maior nível desde julho de 2014

sendo um processo gradual”.
Ele ressalta o fato de que, 

após a acomodação verifi cada 
em novembro, o Índice de 
Confi ança do Comércio voltou a 
subir em dezembro, sustentado 
pela melhora das expectativas. 
“A alta do Índice de Expectativa 
sugere que o setor está otimista 
em relação à sustentação da fase 
de recuperação das vendas ao 
longo do primeiro semestre de 
2018”. Para Tobler, “entre os 
fatores que vêm impulsionan-
do o otimismo do setor estão 
a inflação baixa, o ciclo da 
redução da taxa de juros, as 
perspectivas de recuperação 
do mercado de trabalho e a 

evolução recente da confi ança 
dos consumidores”.

O Índice de Confi ança do 
Comércio (Icom) cresceu, ao 
longo dos 12 meses deste ano, 
15,9 pontos, ao passar de 78,9 
pontos, em janeiro, para 94,8 
pontos agora em dezembro. O 
crescimento ao longo do ano é 
ainda maior quando se analisa 
o comportamento do Índice 
de Situação Atual, que fechou 
dezembro em 85 pontos, depois 
de ter iniciado 2017 com 68,8 
pontos - uma expansão de 16,2 
pontos no fechamento do ano. 
A FGV coletou informações 
com 1.179 empresas, entre os 
dias 1º e 22 de dezembro (ABr).

Aumentou em novembro a 
demanda aérea doméstica

domésticos alcançou 82,6% em 
novembro, o maior nível para o 
mês na série histórica, iniciada 
em 2000. Em relação ao anotado 
em novembro de 2016, houve alta 
de 2,3%.

No acumulado dos onze meses 
de 2017, a demanda aérea avançou 
3%, enquanto a oferta se expan-
diu 1,2%, quando comparadas ao 
verifi cado a igual período do ano 
passado. A Gol e a Latam perma-
neceram na liderança no mercado 
doméstico em novembro, com 
36,5% e 32,9%, respectivamen-
te, da demanda mensal. A Azul 
alcançou participação de 17,0% 
no período, enquanto a Avianca 
respondeu por 13,2% (AE).

Rodrigo Mello Nunes/ iStock
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OPINIÃO
Praticidade no 

atendimento pode ser 
diferencial na hotelaria

O mercado hoteleiro 

nacional voltou a atrair 

investidores para o setor

Essa recuperação come-
çou a despontar já no 
fi nal de 2016 e vem se 

concretizando ao longo desse 
ano, com resultados expressi-
vos no primeiro semestre e que 
também chamam a atenção 
agora no segundo. 

Um dos principais motivos 
para esse crescimento é o fato 
de que as empresas estão se 
preparando para a retomada 
da atividade econômica e im-
plantando novas estratégias e 
lançamentos de programas de 
desenvolvimento. 

A estabilização econômica 
no país, que continua com 
queda das taxas de juros e de 
infl ação faz com que novos 
fundos imobiliários sejam es-
truturados e posteriormente 
desenvolvam novos hotéis, 
marcando o início de um novo 
ciclo de oferta hoteleira. Um 
ponto bastante positivo sobre 
a volta de oportunidades para 
investir em hotéis é que isso 
tudo acarreta no crescimento 
da economia nacional por 
movimentar vários setores em 
todas as regiões do Brasil. 

A consequência disso é a 
geração de empregos diretos 
e indiretos, requalifi cação da 
oferta turística nacional e au-
mento da demanda hoteleira 
nos principais segmentos bra-
sileiros que são negócios, lazer 
e grupos de eventos. Para o ano 
de 2018, além do aumento da 
taxa de ocupação, espera-se 
que o Brasil atraia ainda mais 
investidores, aumentando o 
desempenho das aquisições 
no mercado hoteleiro, graças 
a amenização da crise, a pers-
pectivas de melhora da eco-
nomia e a inovações no setor.

Para manter o ritmo de cres-
cimento e inovações do setor, 
hotéis e pousadas tem inves-
tido cada vez mais no conforto 

de seus clientes. E quando se 
fala em conforto não estamos 
expondo apenas os serviços já 
conhecidos como por exemplo: 
serviços de quarto (arrumação 
e limpeza), café da manhã, 
estacionamento, manobrista, 
wi-fi , entre outros. 

Diante da necessidade apre-
sentada pelos hospedes que 
não querem deixar a piscina 
ou outra atividade de lazer 
para falar com algum funcio-
nário do hotel, foi sugerido 
um sistema de chamadas sem 
fi o que pode ser instalado em 
mesas e locais fi xos nas áreas 
comuns do estabelecimento e 
que quando acionado, solicita 
a presença de um funcionário 
pronto a ajudar o cliente.

Diante do avanço tecnoló-
gico que vivemos, facilitar a 
vida dos hospedes tem sido 
um dos principais motivos de 
sucesso em várias instituições 
hoteleiras do Brasil. Sendo um 
dos males do século a falta de 
tempo, os clientes não querem 
perder nenhum minuto de suas 
férias ou mesmo de seu tra-
balho durante a hospedagem, 
por isso, criar um sistema que 
torne prática sua estadia é uma 
forma de melhorar o atendi-
mento e, portanto, aumentar 
a satisfação entre os hospedes.

Esse sistema de chamada 
sem fi o já é bastante utilizado 
em estabelecimentos comer-
ciais de outros tipos, como 
bares e restaurantes e chega 
aos hotéis, pousadas e outros 
empreendimentos de hospeda-
gem como forma de facilitar a 
vida de clientes e funcionários, 
promovendo uma experiencia 
única para quem o conhece. 

Mais uma vez o serviço é que 
pode fazer a diferença na vida 
das empresas. 

 
(*) - Graduado em ciências da 
computação e diretor da AGM 

Automação, empresa que produz 
toda a linha de equipamentos

de chamada sem fi o
(jrubens@psiusemfi o.com.br).

José Rubens Almeida (*)
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A organização Anistia Inter-
nacional (AI) acusou a China 
de aproveitar o Natal - uma 
época de menor presença 
de diplomatas e imprensa 
internacional no país - para 
silenciar dissidentes políti-
cos, como reação às penas 
impostas na terça-feira con-
tra os ativistas Wu Gan e Xie 
Yang. “É uma vergonha que as 
autoridades chinesas tenham 
escolhido o dia posterior ao 
do Natal para tratar o caso 
de duas pessoas que fi ca-
ram num limbo legal, após a 
campanha sem precedentes 
contra ativistas e advogados 
de direitos humanos inicia-
da em 2015”, afi rmou em 
comunicado o pesquisador 
da organização para a China 
Patrick Poon.

“Realizar julgamentos injus-
tos e sentenças politizadas de 
defensores dos direitos huma-
nos num momento no qual é 
mais difícil que diplomatas, 
jornalistas, observadores in-
ternacionais e opinião pública 
respondam ao cínico cálculo 

Wu Gan, dissidente chinês enfrenta sentença de oito anos de 

cadeia por subversão.

Ex-beatle Ringo 
Starr vai receber 
título de ‘Sir’

O ex-baterista dos Beatles 
Ringo Starr será condecorado 
com o título de “Sir” pela rainha 
Elizabeth II. O anúncio ofi cial 
será feito formalmente nas 
Honras de Ano Novo no Palácio 
de Buckingham, informou o 
tabloide inglês “The Sun”. O 
título será dado pela dedicação 
de Starr às causas sociais, como 
a luta contra a Aids e o abuso 
sexual infantil, além da luta 
pelos direitos humanos.

Não é a primeira vez que o 
músico recebe reconhecimento 
ofi cial. Em 1965, ele e a banda 
se tornaram membros da Ex-
celentíssima Ordem do Império 
Britânico, proposta pelo então 
primeiro-ministro Harold Wil-
son. O também ex-Beatle Paul 
McCartney recebeu o título 
de “Sir”, em 1997. Dentre os 
motivos pelo reconhecimento 
estão as obras de caridade 
realizada pelo músico, como 
a criação de uma escola para 
jovens intérpretes em Londres.

Além de Paul, outros músicos 
como Elton John e Mick Jagger 
e a escritora J.K. Rowling, já 
foram reconhecidos pela família 
real britânica  (ANSA).

O ex-jogador de futebol Ge-
orge Weah deve ser anunciado 
como novo presidente da Libé-
ria, informa a mídia local. Os 
resultados ofi ciais das eleições 
ainda não foram divulgados pela 
Comissão Nacional Eleitoral, 
mas o ex-astro do Milan estaria 
à frente de Joseph Boakai. “O 
povo liberiano claramente fez 
sua escolha ontem e, todos 
juntos, estamos muito confi an-
tes no resultado do processo 
eleitoral”, escreveu Weah em 
sua conta pessoal no Twitter.

Atendendo a um pedido 
da Comissão, no entanto, os 
dois postulantes ao cargo não 
fi zeram “anúncios prematuros” 
sobre as pesquisas extraofi ciais. 
Weah, 51 anos, atua como sena-

dor do país e se lançou candida-
to à Presidência pela segunda 
vez. Ele teve 39% dos votos 
no primeiro turno, derrotando 
o atual vice-presidente de 73 
anos, que está há 12 no cargo. 
A contagem dos votos começou 
na madrugada de ontem (27), 
mas a Comissão Eleitoral tem 
até duas semanas para anunciar 
quem foi o vencedor de fato.

Weah foi eleito o melhor joga-
dor do mundo em 1995, sendo 
o único africano a ter recebido 
o prêmio, e teve uma longa 
carreira (1985-2003). Além 
de atuar pelo Milan, Weah de-
fendeu, entre outros clubes, o 
Monaco, o Paris Saint-Germain, 
o Manchester City e o Chelsea 
(ANSA).

Weah e Boakai disputam Presidência da Libéria.

O bate-papo descontraído 
entre os dois atletas foi 
realizado pelo portal “The 

Players’ Tribune”. Apesar de 
Piqué e Neymar terem evitado 
de falar sobre seus tempos de 
Barcelona, ambos compartilha-
ram memórias em suas seleções.

Ao longo da entrevista, o cra-
que brasileiro foi perguntado 
sobre a eliminação do Brasil 
na Copa do Mundo de 2014, 
quando a seleção brasileira per-
deu de 7 a 1 para a Alemanha, 
e sobre a lesão que sofreu no 
jogo diante da Colômbia, que 
o tirou do resto do Mundial. 
“Quando ele [Zuñiga, jogador 
colombiano] me atacou, senti 
uma reação. Mas eu tentei me 
levantar. Eu estava com muita 
dor e eu me lembro que minha 
cabeça estava no chão. Não con-
seguia mexer minhas pernas”, 
relembrou Neymar.

Em relação ao próximo Mundial, Neymar está animado. 

Segundo o atleta, o Brasil está entre os favoritos, ao lado de 

Espanha, Argentina, Alemanha e França.

Em uma entrevista para o 
príncipe Harry, o ex-presidente 
dos Estados Unidos Barack 
Obama alertou para os riscos do 
“uso irresponsável” das mídias 
sociais por isso “distorcer” a 
capacidade de opinião pública. 
O alerta foi dado para o membro 
da família real durante uma 
entrevista de rádio da emisso-
ra britânica “BBC” divulgada 
ontem (27). 

Segundo Obama, essa uti-
lização está espalhando in-
formações falsas e afetando 
o poder da opinião pública 
de compreender questões 
complexas. “Um dos riscos 
da internet é que as pessoas 
podem ter realidades com-
pletamente diferentes. Elas 
podem usar essa informação 
para reforçar seus preconcei-
tos”, disse ainda.

Apesar de não citar durante 
a conversa com Harry, em uma 

Obama fez crítica velada a Trump em entrevista.
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O papa Francisco denunciou ontem (27), durante 
sua audiência geral no Vaticano, um movimento para 
“distorcer” o Natal em nome de um “falso respeito de 
quem não é cristão”. Segundo o líder da Igreja Católica, 
esse fenômeno, que “esconde a vontade de marginali-
zar a fé”, é particularmente comum na Europa, onde 
as pessoas “eliminam da festa qualquer referência ao 
nascimento de Jesus”.

“Mas, na realidade, esse acontecimento é o único e 
verdadeiro Natal! Sem Jesus, não existe Natal. E se ele 
está no centro, então todo o entorno, isto é, as luzes, os 
sons, as várias tradições locais, até as comidas típicas, 
criam a atmosfera da festa. Mas se o tiramos, a luz se 
apaga e tudo vira falso”, disse. Segundo Francisco, até 
a troca de presentes deve ser vista como um símbolo 
do “dom que Deus nos deu: Jesus” (ANSA).

Neymar lembra lesão e defi ne 
Copa de 2014 como ‘porcaria’
Entrevistado pelo ex-companheiro de Barcelona Gerard Piqué, o atacante Neymar relembrou ontem 
(27) a eliminação do Brasil da Copa do Mundo de 2014, além de sua lesão que o tirou do Mundial

no resultado. Neymar, estava de 
cadeira de rodas no Guarujá, 
tentou explicar o jogo.

“Tudo deu errado! E ao 
mesmo tempo, tudo deu certo 
para eles. Mas, é bem difícil 
falar sobre isso do lado de 
fora, porque eu perguntei a 
todos que estavam no campo 
e eles me disseram: ‘Nós não 
sabemos o que aconteceu. Nada 
funcionou. Não conseguimos 
fazer nada. Nada.’”, explicou. 
O zagueiro espanhol pediu para 
que Neymar defi nisse a Copa do 
Mundo de 2014 em uma palavra, 
e o craque brasileiro afi rmou 
que foi “uma porcaria”.

Em relação ao próximo 
Mundial, em 2018, na Rússia, 
o brasileiro mostrou estar bem 
animado. Segundo o atleta, o 
Brasil está entre os favoritos, 
ao lado de Espanha, Argentina, 
Alemanha e França (ANSA).

“O médico me tirou e comecei 
a chorar porque estava doendo 
muito e eu não sentia nada. Foi 
aí que eu entendi que não tinha 
como continuar.”, acrescentou.

Sobre o histórico 7 a 1 so-
frido pelos alemães, Piqué, de 
forma bem humorada, contou 
que assistiu o massacre em Las 
Vegas e não estava acreditando 

Anistia acusa China de aproveitar
o Natal para condenar dissidentes

político”, ressaltou Poon. Wu 
Gan, um ativista conhecido pe-
las suas campanhas em defesa 
de direitos humanos tanto nas 
vias públicas quanto por meio 
da internet, foi condenado na 
terça-feira a oito anos de pri-
são por “subversão”, um crime 
frequentemente usado contra 
presos políticos na China.

O advogado Xie Yang, que 
defendeu vários casos relacio-
nados com os direitos humanos 
na China, também foi conside-

rado culpado desse crime. A 
sentença, separada, foi esta-
belecida ontem, embora os tri-
bunais tenham lhe absolvido 
de ir para a prisão por conside-
rar que tinha confessado seus 
crimes. “Ao tentar esquivar a 
apuração da imprensa e da 
comunidade internacional, 
o governo chinês não pode 
ocultar o fato de que esses 
vergonhosos julgamentos não 
se sustentam”, acrescentou 
Poon (ABr/EFE).

Ex-jogador George 
Weah deve ser o novo 
presidente da Libéria

Obama alerta para uso 
‘irresponsável’ das redes sociais

das raras entrevistas dadas 
pelo ex-mandatário desde 
que deixou a Casa Branca, a 
fala parece direcionada para 
seu sucessor, Donald Trump, 
conhecido por ser um feroz e 
constante utilizador do Twitter. 

Ao ser questionado sobre como 
se sentiu ao deixar a Presidên-
cia, o democrata destacou que 
tinha “preocupações com todo 
o trabalho que não foi termina-
do”, mas que deixou o posto 
“sereno” (ANSA).

Ações para ‘distorcer’ o Natal

Vacina contra febre 
amarela na zona oeste

São Paulo - A Prefeitura de 
São Paulo informou que foi 
criado mais um polo de vaci-
nação contra a febre amarela 
na capital, desta vez na zona 
oeste da cidade. Moradores 
de Raposo Tavares já podem 
tomar a vacina contra a doença 
nos postos AMA/UBS Integrada 
Jardim São Jorge, AMA/UBS In-
tegrada Paulo VI e UBS Jardim 
Boa Vista.

O horário de atendimento é 
das 7h às 19h, de segunda a sá-
bado, nos postos do Jardim São 
Jorge (Rua Ângelo Aparecido 
dos Santos Dias, 331) e Paulo VI 
(Av. Vaticano 69 ) e de segunda 
a sexta no Jardim Boa Vista 
(Rua Candido Fontoura 620). 
A meta da secretaria é imunizar 
70 mil moradores da região 
durante a ação preventiva. 

O atendimento contra a febre 
amarela começou em 21 de ou-
tubro apenas na zona norte. Na 
região, segundo balanço ofi cial, 
1,1 milhão de vacinas foram apli-
cadas até 19 de dezembro, em 
90 unidades básicas de saúde. 
Vacinas começaram a ser apli-
cadas pelos agentes também na 
zona sul, nos distritos de Jardim 
Ângela, Parelheiros, Marsilac e 
parte do Capão Redondo, com 
um total de 46,9 mil atendidos 
nesta região. Os postos da zona 
sul podem ser vistos no site da 
Prefeitura (AE).
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Trabalho Intermitente pode 
reduzir o desemprego

Apesar de continuar 

gerando críticas de 

alguns sindicatos 

laborais, a Reforma 

Trabalhista apresenta 

pontos positivos para os 

trabalhadores

Um deles é o Contrato In-
termitente de Trabalho, 
pelo qual o funcionário 

admitido será convocado pela 
empresa com três dias de an-
tecedência, podendo aceitar 
ou não o trabalho para o qual 
se colocou à disposição. Terá 
prazo de um dia para responder 
se aceita ou não a tarefa no 
contrato intermitente. Essa 
comunicação poderá ser efetu-
ada por qualquer mecanismo, 
seja por e-mail ou até mesmo 
WhatsApp.

Com relação a situação eco-
nômica, em que há uma deman-
da signifi cativa de desempre-
gos e subempregos que trazem 
números ainda relativamente 
altos, embora a economia deu 
sinais de recuperação e a taxa 
de juros vem caindo atingindo 
em dez/2017 7% sem viés e a 
infl ação alcançou 2,8% acumu-
lados nos últimos 12 meses. 

A queda dos juros e da 
infl ação desestimulou os in-
vestimentos e parte verteu-se 
ao consumo, gerando a neces-
sidade de novas contratações, 
principalmente pelo comércio 
que foi um dos primeiros a in-
dicar o pequeno aquecimento.

A nova modalidade tem 
motivado as empresas a con-
tratarem mais trabalhadores, 
em especial nesta época do 
ano, quando o Natal exige 
maior número de profi ssionais, 
em especial nos serviços e 
comércio. Em anos anteriores, 
as empresas de grande porte 
contratavam funcionários 
sobre o regime normal, ou 

através de contratos tempo-
rários, arcando com um custo 
signifi cativamente maior. 

Agora, por meio da nova 
modalidade, vislumbraram a 
oportunidade de admitir maior 
número de colaboradores. 
Dessa maneira, muitas delas 
contrataram três vezes mais 
do que normalmente faziam 
em época de aumento de 
demanda. O Contrato Inter-
mitente está sendo utilizado 
principalmente por grandes 
companhias comerciais.

As empresas identifi caram 
na nova lei uma boa maneira 
de contratar, evitar riscos 
trabalhistas, reduzir custos 
relacionados a horas extras 
e desligamentos de funcioná-
rios contratados pelo regime 
normal. Embora alguns con-
siderem que isso seja uma 
precarização do trabalho, a 
verdade é que pode represen-
tar uma nova oportunidade 
para numerosos trabalhadores. 

As empresas têm a oportuni-
dade de identifi car, na prática 
do dia a dia, bons profi ssionais 
contratados de modo inter-
mitente, os quais poderão ser 
admitidos posteriormente pelo 
regime normal de trabalho. 
Tais possibilidades aumentam 
à medida que a economia vá 
se recuperando. E há sinais 
positivos de que isso aconteça, 
a começar pelos indicadores 
relativos à infl ação, bem abaixo 
da meta, e os juros em queda.

O momento é importante 
para que, por meio do contrato 
intermitente, os trabalhadores 
tenham a oportunidade de, 
além de contar com salários 
neste fi nal de ano, conquistar 
um emprego mais duradouro 
no ano novo. 

 
(*) - É professor e coordenador do 

curso de Ciências Contábeis da 
Faculdade Santa Marcelina (FASM).

Reginaldo Gonçalves (*)

A - Locações de Novelas
Jalapão, no Tocantins, foi o palco escolhido para uma das mais recen-
tes produções, e o destino entrou para a lista de viajantes de todo o 
Brasil. Diante disso, a Flytour Viagens lança produto voltado para os 
brasileiros que querem conhecer pessoalmente as locações utilizadas na 
dramaturgia. Os pacotes voltados para o Tocantins passam por Palmas, 
capital do estado, e por Jalapão, onde os turistas terão uma experiência 
diferente de qualquer outra. A hospedagem é em tendas às margens do 
Rio Novo, sombreadas por cajueiros e mangabeiras e com eletricidade 
e aquecimento ecológicos. Caminhadas, canoagem, praias selvagens, 
safari fotográfi co, pôr-do-sol no alto das Dunas e contemplar o brilho 
das estrelas ao redor da fogueira são algumas das atividades oferecidas 
no destino. Outras informações: (www.fl ytour.com.br).

B - Cursos Extras
A preparação para concursos públicos, vestibulares e outros exames que 
podem defi nir o futuro profi ssional nem sempre é uma tarefa fácil. Para sair 
na frente em relação a outros candidatos, diversos estudantes aproveitam 
as férias de fi nal de ano para colocar os estudos em dia e se matricular em 
cursos complementares e aulas extras. Pensando nisso, o CERS – maior 
rede de cursos preparatórios para carreiras jurídicas, OAB e concursos 
– está com inscrições abertas para a campanha Cursos Completos 2018. 
Ao todo, estão sendo oferecidos 29 cursos preparatórios para concursos 
nos segmentos jurídico, tribunais, policial e de cartórios, além de combos 
especiais que incluem matérias complementares, para estudantes interes-
sados em antecipar os estudos durante as férias. Saiba mais em: (https://
www.cers.com.br/noticias-e-blogs/noticia/cursos-completos-2018). 

C - Notas Fiscais dos Pedágios
A partir de janeiro, usuários das rodovias paulistas poderão obter do-
cumento fi scal da comprovação de pagamento por meio das páginas da 
internet das concessionárias. Em agosto, a Receita publicou instrução 
normativa estabelecendo emissão de documento fi scal ou equivalente 
em praças de pedágio a partir de janeiro. No dia 15 de dezembro, nova 
instrução normativa foi publicada pelo DOU contemplando a possibilidade 
de que o documento seja fornecido posteriormente ao pagamento nas 
praças de pedágio e disponibilizado ao usuário via internet. O serviço 
será oferecido por todas as 22 concessionárias que operam no Estado de 
São Paulo e também pelas concessionárias federais e de outros estados. 
Saiba mais em: (www.artesp.sp.gov.br).

D - Acampamento de Ano Novo 
A Canção Nova, em Cachoeira Paulista, é o destino escolhido por cerca 
de 15 mil pessoas para passar o Reveillion. Na comunidade católica, 

elas participam do tradicional Acampamento de Ano Novo, de 29 de 
dezembro a 1º de janeiro. Neste ano o tema do evento é: “É feliz quem a 
Deus se confi a!”. As missas de abertura (29), às 20h, e de encerramento 
do evento (1°, Solenidade de Maria, Mãe de Deus), às 15h, serão no 
Santuário do Pai das Misericórdias. A de sábado, às 16h, acontecerá no 
Centro de Evangelização, presidida pelo padre José Augusto, da Canção 
Nova. São quatro dias de atividades, entre palestras, oração do terço, 
Adoração ao Santíssimo Sacramento, shows com a Banda Dom, Emanuel 
Stênio, Juninho Cassimiro e Olívia Ferreira, e acústico com Fernanda 
Silva e Thiago Tomé. A programação completa está disponível no link: 
(https://eventos.cancao
nova.com/edicao/acampamento-de-ano-novo-20/).

E - Agentes de Proteção
Comprometida há dez anos com o enfrentamento da exploração sexual 
de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras, a Childhood Brasil, 
em parceria com as empresas C&A Modas, Gerdau e InterCement, lança 
o fi lme institucional dos 10 anos do Programa Na Mão Certa. O vídeo 
é um registro da trajetória do Programa que só foi possível construir 
com a participação ativa de milhares de pessoas, empresas, entidades 
empresariais e parceiros que acreditaram que “Somos Todos Agentes de 
Proteção”. Confi ra o vídeo institucional no link: (https://www.youtube.
com/watch?v=g_yhXNG8hYY&feature=youtu.be). Lançado em 2006, pela 
Childhood Brasil, é apoiado por empresas e entidades empresariais por 
meio da assinatura do Pacto Empresarial Contra a Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras.

F - Megasaldão de Janeiro
A Ricardo Eletro, bandeira da holding Máquina de Vendas, promove em 
todas as suas lojas e também no site o tradicional Megasaldão. Durante a 
primeira semana de 2018, as mais de 660 lojas da rede colocam à venda 
itens de mostruário e ponta de estoque com descontos de até 80%. A 
promoção acontece há mais de 20 anos e já faz parte do calendário dos 
clientes, que aguardam a ação em busca dos melhores descontos. A 
expectativa é crescer 10% em relação as vendas da campanha de 2017. 
A Ricardo Eletro cresceu com a disposição de cobrir qualquer oferta 
dos concorrentes e traz em seu DNA a busca agressiva de preços baixos.

G - Alimentador Inteligente
A Cobasi, uma das maiores redes de pet shopping do país, disponibiliza 
aos clientes no site (www.cobasi.com.br) e nas unidades Augusta e Villa 
Lobos, o alimentados inteligente para cães e gatos da empresa PetNet. 
Este alimentador é controlado pelo smartphone ou tablet do tutor co-
nectado a internet por meio do aplicativo Pet Want. Após a instalação 

do aplicativo, é necessário confi gurá-lo e agendar a quantidade de ração 
e o horário ideal para alimentar o pet. O produto permite até quatro 
agendamentos por dia, no horário que o dono desejar, com até 10 por-
ções de ração seca por vez (cada porção pode ter de 10g até 100g). Na 
hora de agendar pelo aplicativo, o tutor poderá gravar um áudio para 
o pet escutar. Esta é uma forma de estimular o animal a comer mesmo 
na ausência dos donos. Para ver como o produto funciona, o vídeo está 
disponível no link (https://youtu.be/GIsmActprz8). 

H - Internet em Ilhabela
A Linktel, operadora brasileira que oferta soluções em telecomunicações, 
acaba de anunciar que irá disponibilizar o serviço de Internet gratuita 
nas comemorações Réveillon Eldorado e Pelicano, que acontecerão nas 
praias do Engenho D’Água e Perequê, em Ilhabela. A conexão será de 
50 Megas em fi bra óptica para atendimento de cerca de 200 conexões 
simultâneas em cada ponto. A empresa acaba de construir e desenvolver 
uma rede de fi bra óptica na região, posicionando-se como a primeira 
empresa capaz de oferecer Internet de 50 Mb/s no arquipélago. A 
Linktel tem expertise no fornecimento de Wi-Fi para eventos de todos 
os portes, como no período da realização dos Jogos Olímpicos no Rio 
de Janeiro, na qual contribuiu para a conectividade a partir de mais de 
1.200 pontos de acesso na Orla, incluindo Copacabana e nos aeroportos 
do Galeão e Santos Dumont. 

I - Concursos da PM
O governador Geraldo Alckmin assinou a autorização para abertura 
de dois concursos públicos que irão disponibilizar 5.400 vagas ao todo 
para soldado de 2ª classe da Polícia Militar. O pedido das vagas partiu 
do secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, e do 
comando da PM, com o objetivo de programar a reposição do efetivo por 
meio de um planejamento dos próximos anos. Foram autorizados dois 
concursos para selecionar 2.700 soldados cada, sendo um previsto para 
maio de 2019 e outro para janeiro de 2020.Remuneração inicial é de R$ 
2.357,76, além do adicional de insalubridade de R$ 571,51. Para o ano 
de 2018, Alckmin já havia autorizado outras 2.200 vagas para soldados. 
A liberação delas veio junto com outras 221 para alunos-ofi ciais. Os dois 
concursos seguem em andamento e devem fi nalizar no próximo ano.

J - Mestrado no Exterior 
O Instituto Ling – entidade com sede em Porto Alegre, que promove 
o desenvolvimento humano e a evolução da sociedade brasileira por 
meio da educação, da saúde e da cultura – está abrindo inscrições para 
os programas de bolsas de mestrado Start MBA/MPA e LLM Instituto 
Ling/Gouvêa Vieira. As bolsas são parciais para jovens aprovados nos 
cursos de Administração de Empresas (MBA), Administração Pública 
(MPA), Direito (LLM) e Engenharia (Illinois Instituto of Technology ). 
Para participar da seleção, o candidato deverá ser brasileiro, ter sido 
aceito em uma escola internacional com excelência reconhecida pelos 
rankings especializados e demonstrar necessidade de recursos. As ins-
crições vão de 2 de janeiro a 4 de maio, com divulgação de resultados 
prevista para a primeira quinzena de julho. A inscrição deve ser feita 
através de formulário online, disponível em (http://www.institutoling.
org.br/index.php/bolsas-de-estudo). 

A - Locações de Novelas
Jalapão, no Tocantins, foi o palco escolhido para uma das mais recen-

elas participam do tradicional Acampamento de Ano Novo, de 29 de 
dezembro a 1º de janeiro. Neste ano o tema do evento é: “É feliz quem a 
Deus se confia!” As missas de abertura (29) às 20h e de encerramento

A infl ação medida pelo IPC-S 
fechou a semana encerrada no úl-
timo dia 22 com desaceleração de 
preços em cinco das sete capitais 
pesquisadas pela FGV. Na média das 
sete capital pesquisadas pela FGV, o 
IPC-S fechou a semana encerrada no 
último dia 22, com alta de preços de 
0,27%, ainda assim registrando desa-
celeração de 0,07 ponto percentual 
em comparação com a alta de 0,34% 
registrada na semana anterior.

Entre as cinco capitais com de-
saceleração de preços, o principal 

Novas regras do 
Simples passam
a vigorar em
1º de janeiro 

As novas regras do Simples Na-
cional, aprovadas em outubro de 
2016, passam a vigorar no próximo 
dia 1º de janeiro. Entre as principais 
mudanças está a redução do número 
de tabelas, de seis para cinco anexos, 
sendo três para serviços, um para 
comércio e um para a indústria. A 
quantidade de faixas de faturamento 
também foi reduzida de 20 para seis, 
além do estabelecimento de alíquotas 
progressivas de tributação.

Outro ponto importante foi o en-
quadramento do setor de serviços em 
tabela com alíquotas diferenciadas 
pelo tamanho da folha salarial para 
alguns setores, que deverá ser igual 
ou superior a 28% em relação à receita 
bruta para recolher por uma alíquota 
menor. Destaque também para a 
inclusão das relações de consumo no 
critério da dupla visita, garantindo o 
tratamento diferenciado, simplifi cado 
e favorecido para as microempresas e 
empresas de pequeno porte. 

Para orientar os empresários a 
FecomercioSP lançou a cartilha ‘O 
Novo Supersimples’. O conteúdo 
dessa cartilha traz resumidamente 
informações relativas às novas re-
gras previstas pela LC n.º 155/2016, 
que alterou de modo signifi cativo 
a Lei Complementar n.º 123, de 14 
de dezembro de 2006, que trata do 
Simples Nacional. O conteúdo está 
disponível no portal da Entidade, no 
link: (http://www.fecomercio.com.br/
upload/fi le/2017/12/11/cartilha_su-
persimples.pdf). - (FecomercioSP).

Dados do Caged já consideram as novas formas de contratação 

estabelecidas na reforma trabalhista.

Os dados já consideram as 
novas formas de contra-
tação estabelecidas na 

reforma trabalhista. Segundo o 
ministro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira, em novembro há uma 
tendência de saldo negativo do 
emprego. Ele argumentou, en-
tretanto, que esse resultado não 
indica interrupção no processo 
de retomada do crescimento 
econômico, com criação de pos-
tos de trabalho. “Nos 11 meses 
do ano, oito foram positivos 
[com geração de emprego]”.

O resultado de novembro 
considera 1.111.798 de ad-
missões contra 1.124.090 de 
desligamentos. No acumulado 
do ano, o saldo é de 299.635 
empregos, com expansão de 
0,78% em relação a dezembro 
de 2016. Nos últimos 12 meses, 
o saldo é negativo, com redução 
de 178.528 postos de trabalho, 
uma retração de 0,46%. Em 
novembro, o comércio foi o 

Apenas dois em cada dez (22%) consumidores puderam 

guardar dinheiro no último mês de outubro.

Com a lenta recuperação 
econômica, são poucos os bra-
sileiros que estão conseguindo 
chegar ao fi nal do mês com 
sobras de dinheiro. Segundo 
dados apurados pelo Indicador 
mensal de Reserva Financeira 
do Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC Brasil) e da Confede-
ração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), apenas dois 
em cada dez (22%) consumido-
res puderam guardar dinheiro 
no último mês de outubro. A 
maioria (73%) dos consumi-
dores não conseguiu guardar 
qualquer quantia, enquanto 5% 
não souberam ou preferiram 
não responder.

Nas classes C, D e E, há uma 
proporção ainda maior de 
brasileiros que deixaram de 
poupar em outubro. Oito em 
cada dez (78%) pessoas que 
se enquadram nessa faixa de 
renda não conseguiram pou-
par ao menos parte de seus 
salários. Já nas classes A e B, o 
percentual de não-poupadores 
diminui para 58% da amostra, 
mas ainda assim revela que o 
hábito de poupar não é maioria 
nem mesmo entre a população 
de mais alta renda.
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País perde 12 mil vagas em 
novembro mas cria 299 mil no ano
O saldo de empregos formais no Brasil em novembro fi cou negativo, com redução de 12.292 vagas. 
Em relação a outubro, houve redução de 0,03%, segundo o Caged, divulgado ontem (27) pelo 
Ministério do Trabalho

região que mais criou vagas for-
mais em novembro foi a Sul, com 
15.181 postos. A Região Nordes-
te abriu 3.758 vagas. As demais 
regiões registraram saldo nega-
tivo: Sudeste (-16.421), Centro 
Oeste (-14.412) e Norte (-398). 
O salário médio de admissão 
no país fi cou em R$ 1.470,08, 
enquanto o de demissão foi de 
R$ 1.675,58. Na comparação 
com outubro, houve aumento de 
0,39% no salário de contratação 
e de 0,02% no de demissão.

A projeção do Ministério do 
Trabalho é que em 2018, com 
o crescimento da economia (o 
Produto Interno Bruto – PIB) em 
3%, devem ser criados 1.781.930 
empregos formais até o fi m do 
ano, na comparação com o mes-
mo período de 2017. O ministério 
também divulgou uma estimativa 
mais otimista considerando o 
crescimento do PIB de 3,5%, 
com a criação, no próximo ano, 
de 2.002.945 vagas (ABr).

único setor que registrou saldo 
positivo (tanto atacadista quan-
to varejista), com a criação de 
mais de 68 mil vagas. Segundo o 
Minstério do Trabalho, as festas 
de fi m de ano, que aqueceram 
as vendas, foram o motivo desse 
resultado. 

A indústria de transformação 
registrou saldo negativo de 
29.006 empregos. A construção 
civil reduziu 22.826 vagas. O se-
tor agropecuária gerou saldo ne-
gativo de 21.761 vagas. O setor 
de serviços também apresentou 
saldo negativo de 2.972 vagas. A 

Somente 22% dos brasileiros 
guardaram dinheiro em outubro

Entre os brasileiros que não 
pouparam nenhum centavo, 
48% justificam uma renda 
muito baixa, o que torna mais 
difícil ter sobras no fi m de cada 
mês. Outros 15% disseram 
não ter qualquer fonte renda e 
14% foram surpreendidos por 
algum imprevisto fi nanceiro. 
Há ainda 13% de consumidores 
que disseram não ter disciplina 
para guardar o que recebem de 
salário.

Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, o 
controle dos gastos exige dis-
ciplina, mas traz recompensas. 

“Hoje o consumidor conta com o 
auxílio de aplicativos e modelos 
de planilhas já prontas para 
auxiliar no controle dos gastos 
e pode usar isso ao seu favor. 
Além disso, para contornar a 
indisciplina, uma boa solução 
é fazer uma programação auto-
mática de retiradas mensais de 
dinheiro, ainda que em pequena 
quantidade. Se o consumidor 
deixa para guardar só o que 
sobra, ele pode ceder à tentação 
de transformar o que deveria 
ser uma reserva fi nanceira em 
consumo por impulso”, orienta 
a economista (SPC/CNDL).

Infl ação recua em cinco das 
sete capitais pesquisadas

destaque é Salvador, que depois de ter 
registrado alta de 0,13% na semana 
encerrada no dia 15, fechou no dia 
22 com defl ação (infl ação negativa) 
de 0,04% – com queda de 0,17 ponto 
percentual. Das outras quatro capitais 
com desaceleração de preços, duas 
fecharam com resultados abaixo da 
média: Belo Horizonte (de 0,15% 
para 0,02%, a segunda menor taxa 
do país); e Porto Alegre (de 0,36% 
para 0,09%). Em Brasília, a taxa caiu 
de 0,47% para 0,32% e em São Paulo, 
de 0,43% para 0,37% (ABr).
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O contrabando e 
suas ameaças

Entre os principais 

problemas da falta 

de competitividade 

do Brasil estão a 

insegurança jurídica e 

as diferenças comerciais 

e regulatórias existentes, 

inclusive entre países

Na visão clássica, e 
correta, da análise em-
presarial, são fatores de 

inibição ao investimento e, por-
tanto, da geração de empregos 
e renda. De outro lado menos 
visível, por ser mais complexo 
e de difícil controle, formadas 
as condições assimétricas de 
competição, dá-se o favoreci-
mento ao ingresso de produtos 
por vias ilegais, em primeiro 
momento, chegando-se ao 
ápice da existência de empre-
sas que falsifi cam até mesmo 
a versão ilegal de produtos, 
ou ainda que se utilizam de 
mecanismos tributários para 
perpetuarem sua ação de má 
fé, de forma contumaz.

O caso do cigarro é emble-
mático deste problema. De 
forma efi ciente, os programas 
de redução de consumo do 
produto atingiram patamares 
bastante satisfatórios. En-
tretanto, a medida da dose 
do remédio não somente 
afetou a indústria nacional 
como facilitou o crescimento 
da criminalidade. As marcas 
paraguaias contrabandeadas 
são responsáveis por 48% das 
vendas de cigarros em todo 
território brasileiro. Em ter-
mos de volume, o Brasil já é o 
país líder mundial em cigarros 
ilícitos. O volume do mercado 
ilegal no país já atingiu 45,2 
bilhões de cigarros.

No Paraguai, por exemplo, 
os cigarros são tributados em 
apenas 16%, enquanto que no 
Brasil as empresas do setor 
pagam, em média, 80% de 
impostos sobre os produtos 
fabricados legalmente. Ou seja, 
a cada maço com 20 cigarros 
vendidos, 16 vão para o gover-
no na forma de impostos. Além 
disso, os fabricantes do país 
vizinho não são obrigados por 
seu governo a cumprir normas 
semelhantes às impostas pelas 
autoridades brasileiras como a 
colocação de frases e imagens 
de advertência nas embala-
gens, que por lei devem ocupar 
75% do espaço dos maços.

A saúde dos consumidores 
também é posta em risco ao 
consumir cigarros contraban-
deados oriundos do Paraguai, 
que possuem elevadas concen-
trações de elementos tóxicos, 

com valores de até 11 vezes 
superior aos encontrados em 
cigarros legais brasileiro, de 
acordo com pesquisa realizada 
pela Universidade Estadual de 
Ponta Grossa.

A questão do contrabando 
de cigarros, inclusive, já está 
se transformando em uma 
questão de segurança nacional. 
Não é novidade para ninguém 
que essa atividade é dominada 
por organizações como o PCC. 
Mas em um depoimento ao 
senado americano realizado 
em maio de 2017, o cientista 
político Emanuele Ottolenghi, 
da Fundação para a Defesa 
da Democracia (FDD na sigla 
em inglês), revelou a ligação 
íntima entre o comércio ilegal 
de cigarros e o terrorismo 
internacional.

De acordo com Ottolenghi, 
“A presença crescente de em-
presas afi liadas ao Hezbollah 
no negócio de varejo de tabaco 
aumenta a possibilidade de que 
o comércio ilícito de tabaco 
se torne uma fonte adicional 
de renda para a organização 
terrorista”. A atual situação 
na segurança pública é um 
lembrete de como o crime 
organizado atua nas cidades, 
trazendo medo e a inseguran-
ça para o convivo diário com 
a sociedade. Armas, drogas 
e cigarros de contrabando 
produzidos no Paraguai não 
nascem aqui. Eles atravessam 
juntos a fronteira e chegam 
à sociedade pelas mãos de 
criminosos.

O comércio ilegal de pro-
dutos é uma das atividades 
que mais prejuízos traz para 
a população e para o país. As 
dificuldades na fiscalização 
e controle das fronteiras re-
forçam a necessidade de uma 
maior integração entre as di-
versas forças governamentais 
envolvidas no combate ao 
problema. Essa é uma premissa 
para que o país possa voltar a 
crescer, a gerar empregos e a 
promover o desenvolvimento 
de que tanto necessitamos. 
Não podemos mais conviver 
com a ilegalidade como se fosse 
parte normal de nossas vidas. 

O Brasil que nós queremos 
para o futuro não aceita mais 
esta situação. É preciso que 
toda a sociedade se una em 
torno de um objetivo comum: 
a restauração do país que nós 
queremos, respeitando a ética 
e a lei, hoje e para as gerações 
que ainda estão por vir.

(*) - É presidente do Fórum Nacional 
Contra a Pirataria e a Ilegalidade 
e do Instituto Brasileiro de Ética 

Concorrencial.

Edson Vismona (*)
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A produção de alimentos deverá estar articulada com os 

programas institucionais de alimentação.

O governo federal poderá 
passar a apoiar os municípios 
na defi nição de áreas aptas 
ao desenvolvimento de agri-
cultura urbana comunitária e 
individual, bem como auxiliar 
as prefeituras na prestação de 
assistência técnica e viabilizar 
a aquisição de produtos para 
os programas governamentais 
de aquisição de alimentos e a 
alimentação escolar.

É o que estabelece o projeto 
da Câmara, que institui a Po-
lítica Nacional de Agricultura 
Urbana com o objetivo de 
ampliar a segurança alimentar 
e nutricional das populações 
urbanas vulneráveis. A pro-
posta tramita na Comissão 
de Agricultura, relatada pelo 
senador Dalírio Beber (PSDB-
-SC). Do deputado Padre João 
(PT-MG), o projeto determi-
na que a agricultura urbana 
deverá atender às exigências 
estabelecidas nas legislações 
sanitária e ambiental perti-
nentes às fases de produção, 
de processamento e de comer-
cialização de alimentos. 

De acordo com o projeto, 
a agricultura urbana deverá 
estar prevista nos institu-
tos jurídicos, tributários e 
fi nanceiros contidos no pla-
nejamento municipal, espe-

Senador Alvaro Dias 

(Pode-PR) considera “um 

grande equívoco” dar aos 

investidores-anjo o mesmo 

tratamento concedido às 

aplicações fi nanceiras.

A Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado deverá 
analisar o projeto do senador 
Alvaro Dias (Pode-PR) que 
isenta do Imposto de Renda, 
da CSLL, da contribuição para 
o PIS/Pasep e da Cofi ns, os 
rendimentos decorrentes da 
remuneração ligada à partici-
pação e ao direito de resgate 
do aporte de capital feito por 
investidores-anjo.

O termo refere-se a pessoas 
físicas ou jurídicas autorizadas 
por lei a entrar com aporte de 
capital para incentivar ativida-
des de inovação e investimentos 
produtivos das microempresas 
ou das empresas de pequeno 
porte. Investidor-anjo, segun-
do a Lei das Microempresas, é 
aquele que sem ser sócio, apor-
ta recursos em empresas com 
grande potencial de inovação, 
as chamadas startups.

Na justifi cativa do projeto, 
Alvaro Dias chama de “um 
grande equívoco” a norma edi-
tada recentemente pela Receita 
que dá aos investidores-anjo o 
mesmo tratamento concedido 
às aplicações fi nanceiras de 
renda fi xa e variável. “Isso leva 
a alíquotas entre 15% a 22,5%. 
Cria-se um descompasso tribu-
tário, pois enquanto se tributa o 
investidor-anjo, os sócios fi cam 
isentos do imposto. Diminui 

O vírus zika tem como agente 

transmissor o mosquito Aedes 

aegypti.

Projeto do Senado conce-
de uma pensão mensal para 
pessoas diagnosticadas com 
microcefalia causada pelo vírus 
zika. O benefício, vitalício e 
intransferível, será concedido 
para pessoas de famílias com 
renda inferior a quatro salá-
rios-mínimos. A proposta, de 
autoria do senador Lindbergh 
Farias (PT-RJ), está em análise 
na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos. A senadora Lídice da 
Mata (PSB-BA) é a relatora do 
projeto na comissão.

Na justifi cativa do projeto, 
o autor lembra que a micro-
cefalia ocorre em função de 
mais de uma causa, sendo uma 
delas a infecção da gestante 
pelo vírus zika, transmitido 
pelo mosquito Aedes aegypti. 
O senador argumenta que a 
erradicação do mosquito era 
um dever do Estado por conta 
das ‘consequências danosas’ à 
saúde pública, principalmente 
em razão da dengue. “O que esta 
proposição sugere como valor 
indenizatório, para a faixa de 
renda que julga necessitada da 

O Senado analisou 342 proposições em 2017, das quais 220 foram submetidas ao Plenário,

índice 64% superior à média dos dez anos anteriores, que foi de 45%.

Uma das promessas do 
presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, ao 

assumir o comando da Casa 
em fevereiro, havia sido, justa-
mente, valorizar o trabalho do 
conjunto dos senadores, em vez 
de dar maior peso a colegiados 
especiais. “Buscamos imprimir 
a esta gestão a marca do diálogo, 
da participação coletiva e da 
efetividade dos resultados; pro-
mover a união e o entendimento 
em prol de um objetivo comum: 
o Brasil”, disse Eunício, ao fazer 
um balanço das atividades da 
Casa no ano.

O Senado analisou 342 pro-
posições em 2017, das quais 
220 foram submetidas ao 
Plenário — um índice de 64%, 
superior à média dos dez anos 
anteriores, que foi de 45%. As 
outras 122 propostas foram 
objeto de decisão terminati-
va nas comissões temáticas. 
Entre 2009 e 2012, por exem-
plo, pouco mais de um terço 
dos projetos (35% na média 
anual do período) chegou ao 
Plenário — ou seja, a maioria 
das decisões foi tomada pelas 
comissões, sem a participação 
de todos os senadores.

Equalização de 
tributos para 
empresas no Brasil e 
em paraísos fi scais

A Câmara analisa proposta 
que iguala os encargos supor-
tados pelos prestadores de 
serviços e fornecedores de 
mercadorias localizados no 
Brasil e por aqueles que pro-
curam os paraísos fi scais para 
pagar menos tributos. O texto 
é de autoria do senador Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES).

A proposta eleva de 25% para 
34% a alíquota do Imposto de 
Renda Retido na Fonte (IRRF) 
incidente sobre rendimentos 
obtidos no Brasil por benefi ciário 
que seja residente ou domiciliado 
em país com tributação favore-
cida (paraísos fi scais) ou que 
usufrua de regime fi scal privile-
giado. Com isso, segundo o autor, 
a tributação desses contribuintes 
fi caria similar à das empresas 
sediadas no Brasil, que pagam 
IRRF de 25% e mais 9% de CSLL.

O texto altera as leis 9.481/97 
e 9.779/99 e a Medida Provisória 
2.159-70, de agosto de 2001. 
Se aprovada e sancionada, 
a norma produzirá efeitos a 
partir do primeiro dia do ano 
subsequente ao da publicação. 
A proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada 
pelas comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Palestinos 
querem 
demissão de 
presidente da 
ANP

Uma pesquisa realizada nos 
territórios palestinos revelou 
que pelo menos 70% da popula-
ção gostaria que o presidente da 
Autoridade Nacional Palestina, 
Mahmoud Abbas, renunciasse 
ao cargo. De acordo com a 
imprensa, um dos principais 
motivos é o crescente nervo-
sismo no ambiente político de 
Ramallah.

Inclusive, os Estados Unidos 
e Israel apoiam a medida de 
trocar o líder palestino, princi-
palmente por sua forte oposição 
às medidas do norte-americano 
Donald Trump. Entre os possí-
veis substitutos de Abu Mazen, 
mencionados pelas agências de 
notícias locais, está o ex-pri-
meiro-ministro Salam Fayyad 
e o chefe da inteligência na 
Cisjordânia, general Majd Freij.

O reconhecimento de Jeru-
salém como capital de Israel 
pelos Estados Unidos abriu um 
novo capítulo na história de um 
confl ito que já dura quase 70 
anos. A medida tem provocado 
novos e constantes confrontos 
entre palestinos e israelenses 
(ANSA).
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Plenário foi protagonista das 
decisões do Senado em 2017
Os números da atividade legislativa do Senado em 2017 mostram que a Casa manteve a tendência de 
maior participação do Plenário nas decisões fi nais sobre projetos

As comissões na atual gestão, 
segundo Eunício, foram valo-
rizadas no papel consultivo, 
atendendo outro compromisso 
assumido pelo presidente no 
início do ano: privilegiar os pa-
receres das comissões perma-
nentes e não transferir a análise 
de proposições a comissões es-
peciais. “Não criamos nenhuma 
comissão extraordinária e todas 
as matérias receberam parecer 
de pelo menos uma comissão 

permanente desta Casa, res-
salvados, obviamente, os casos 
de amplo consenso e assinatura 
dos próprios líderes”, disse.

Além disso, em 2017, 58% 
das sessões no Plenário foram 
deliberativas, destinadas à dis-
cussão e à votação de projetos 
de lei. É o maior índice dos 
últimos oito anos. Isso signifi ca 
que o Plenário se dedicou mais 
às decisões sobre novas leis e 
programas do que a outros fi ns, 

como homenagens. Os números 
sugerem que as atividades do 
Senado têm sido cada vez mais 
voltadas para a voz e o voto 
da totalidade dos senadores, 
observou Eunício. No entanto, 
ele destacou que mais impor-
tante do que as estatísticas é o 
conteúdo das atividades: “Não 
me preocupam os números de 
produção legislativa, e sim a 
qualidade do que fazemos” (Ag.
Senado).

Proposta institui Política 
Nacional de Agricultura Urbana

cialmente nos planos diretores 
ou nas diretrizes gerais de uso 
e ocupação do solo urbano, 
com o objetivo de abranger 
aspectos de interesse local e 
garantir as funções sociais da 
propriedade e da cidade. O 
projeto estabelece ainda que a 
Política Nacional de Agricultura 
Urbana será planejada e execu-
tada de forma descentralizada 
e integrada às políticas sociais 
e de desenvolvimento urbano e 
implementada mediante a coo-
peração entre a União, estados 
e municípios.

Por fi m, o projeto prevê que 

o governo federal deverá 
estabelecer linhas especiais 
de crédito para agricultores 
urbanos e suas organizações, 
sem prejuízo das linhas de 
crédito existentes, visando 
o investimento na produção, 
no processamento e na es-
trutura de comercialização. O 
governo federal deverá ainda 
prestar apoio técnico para a 
certifi cação de origem e de 
qualidade dos produtos, bem 
como promover campanhas de 
valorização e de divulgação de 
alimentos provenientes da agri-
cultura urbana (Ag.Senado).

Pensão vitalícia a vítimas de 
microcefalia causada pelo vírus zika

zika vírus e sua associação com 
a microcefalia e outras altera-
ções neurológicas. O número de 
registros da infecção caiu cerca 
de 95% nos primeiros meses 
deste ano em comparação com 
o mesmo período de 2016.

De fevereiro até abril do ano 
passado, segundo dados do Mi-
nistério, foram registrados 2.844 
casos confi rmados de gestantes 
com a doença. Já nos quatro pri-
meiros meses de 2017, foram re-
gistradas apenas 293 gestantes 
confi rmadas com o vírus. O valor 
da pensão será estipulado de 
acordo com pontos-indicadores 
da natureza e do grau da depen-
dência resultante da doença 
microcefálica e não será inferior 
a um salário mínimo. Os critérios 
para classifi cação dos níveis da 
enfermidade serão baseados 
em avaliações de “incapacidade 
para o trabalho, para a deambu-
lação, para a higiene pessoal e 
para a própria alimentação”. A 
matéria também será analisada 
na Comissão de Assuntos So-
ciais, em decisão terminativa 
(Ag.Senado).

mesma, não confi gura senão a 
assunção de parte da responsa-
bilidade pelas consequências da 
negligência do Estado”, afi rma 
Lindbergh.

O senador classifi cou a pro-
posta como uma “indenização 
parcial”, pois afi rma que “é 
evidente que o ônus material 
e espiritual que recai sobre 
as pessoas e as famílias não é 
passível de ser devidamente 
indenizado por qualquer di-
nheiro no mundo”. Em maio, 
o Ministério da Saúde declarou 
o fi m da Emergência Nacional 
em Saúde Pública por conta do 

Isenção de impostos 
para atrair investidores-

anjo em ‘startups’

o incentivo ao investimento”, 
criticou o senador.

Alvaro Dias acrescenta que 
a norma da Receita foi am-
plamente criticada por es-
pecialistas. Para o advogado 
Alessandro Finck, ela “acaba 
com a possibilidade de o Brasil 
virar um Vale do Silício”. Já a 
diretora-executiva da Anjos 
do Brasil, Maria Spina Bueno, 
disse que com a medida “o 
Brasil entra na contramão do 
mundo”, pois a prática é incen-
tivada na maioria dos países 
(Ag.Senado).



Por quase toda a 

história humana, 

empresas tiveram um 

único propósito: lucrar.

Entretanto, de uns anos 
para cá isso se tornou 
mais uma consequência 

de um trabalho bem realizado, 
ou serviço bem prestado, do 
que efetivamente um propó-
sito. As novas gerações de 
empreendedores passaram a 
compreender que o desenvol-
vimento e perpetuação de uma 
marca estavam intimamente 
ligados ao alinhamento ideo-
lógico que a mesma apresen-
tava aos clientes, mercado e 
sociedade.

O propósito sofreu uma 
ressignificação, de objetivo 
tangível para ideologia intan-
gível. Essa ideologia determi-
na hoje quem se mantêm no 
mercado. O propósito pode ser 
a satisfação do cliente, a preo-
cupação com o meio ambiente, 
ou qualquer outra fi nalidade 
desde que haja um impacto 
social, de importância no ali-
nhamento comportamental e 
de repercussão para o público. 
Vivemos um desligamento do 
Eu para a preocupação com o 
coletivo.

Isso não ocorreu apenas com 
o empresário. Na verdade, 
começou como um movimento 
vindo pelo próprio funcionário, 
colaborador ou prestador de 
serviços. O público que busca-
va emprego, sendo mais jovem, 
cresceu alinhado a ideologias 
que dialogam com sua persona-
lidade. Sobretudo a geração Y, 
se recusa a trabalhar para uma 
empresa que não respeite suas 
crenças particulares sobre a 
sociedade e seu modo de ver 
o mundo.

Com o tempo, eles foram se 
tornando funcionários exem-
plares, chefes e até empreen-
dedores, mas sempre levando 
seus ideais como bandeira e 
objetivo primário para as em-
presas. Como uma marca se 
posiciona em relação a diversos 
assuntos, hoje em dia, tem mais 
peso do que seu produto em 
si. O propósito ganhou papel 
central, pois vivemos uma 
época de ideologias no centro 
da sociedade.

O impacto de melhora na 
produtividade de uma equipe 
é de 100% quando ela realiza 
uma atividade em que real-
mente acredita, que está de 
acordo com seu modo de ver o 
mundo. Isso os leva a superar 
metas estipuladas, não faltar e 

até trabalhar mais. Vivemos a 
geração do trabalho pelo pra-
zer, pela vontade de realizar, 
e não só pela necessidade de 
sobreviver.

Muito disso vem das condi-
ções gerais do mundo. A fome, 
o saneamento básico, todas as 
necessidades primárias, são 
muito mais facilmente atendi-
das hoje na maioria dos países, 
e a informação transita livre e 
em alta velocidade. A ausência 
de preocupação exacerbada 
com o caráter prático, permite 
uma refl exão mais profunda da 
atuação do profi ssional como 
indivíduo no mercado de tra-
balho e na sociedade.

É possível ver como isso é 
impactante na retenção de 
talentos, por exemplo. O en-
gajamento é altíssimo, levando 
o turn over para 2% a 3% ao 
ano. A empresa investe no 
profi ssional e o colaborador 
também investe na empresa 
pois ele confi a que crescerá 
na carreira, já que acredita na 
companhia, nos ideias de sua 
fundação e linha de trabalho. 
Hoje já mal se fala em motivar, 
pois a motivação vem de alinha-
mento e comportamento que já 
são parte do funcionário. Ele 
não busca benefícios apenas, 
busca ser ele mesmo dentro 
da empresa.

Quem tem funcionários 
alinhados com seu propósito 
atende o lado comportamental. 
O técnico pode ser ensinado, 
o comportamento é quem 
determina o real comprometi-
mento e resultado. Por séculos 
se buscou que funcionários 
“vestissem a camisa da em-
presa”, quando na verdade o 
necessário era transformar as 
empresas para que buscassem 
propósitos mais elevados, e 
encontrar uma equipe que 
já estivesse alinhada a esses 
ideais. Afi nal, de camisa se 
troca toda hora.

É por isso que cada vez mais 
a vida pessoal e profi ssional se 
unem. Não é mais preciso ter 
ideais e comportamentos dife-
rentes em casa e na empresa, 
e essa comodidade e tranqui-
lidade combatem o estresse de 
uma vida tão corrida. Sempre 
se recomenda que se faça o que 
ama, porém é preciso se aten-
tar à importância de estar onde 
se ama também, pois quando 
se está seguindo ideais que são 
iguais aos seus, o compromisso 
é consigo mesmo e não só com 
a empresa.

(*) - É Diretora de Negócios, Gerência 
Comercial e Marketing do Grupo NVH 

(http://nvh.com.br/2017/).

Qual é a importância do 
propósito na relação entre 
empresas e colaboradores?

Indianara Ferreira (*)
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CONTRATAR EX-FUNCIONÁRIO COMO REPRESENTANTE
Com a reforma trabalhista e empresa poderá demitir funcionário e 
contrata-lo como representante, qual o prazo que devemos aguardar? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM A NOVA LEI DAS GORJETAS, COMO DEVE SER FEITA A ANOTAÇÃO 
NA CARTEIRA PROFISSIONAL? 

A empresa deverá informar em anotações gerais na CTPS que o mesmo 
é remunerado com base em valor fixo  e gorjetas, conforme apuração 
em convenção coletiva (se for o caso), devendo tais valores serem 
demonstrados em demonstrativo mensal.

ACIDENTE NO HORÁRIO DO ALMOÇO
Funcionário se acidentou no horário de intervalo, em via publica, é 
considerado acidente de trajeto ou típico? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO
Funcionário se aposentou por tempo de serviço, qual o procedimento 
a seguir? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL POSSUI SÓCIO APO-
SENTADO, EXISTE REDUÇÃO NA ALÍQUOTA DO DAS?

Informamos que em relação a contribuição previdenciária, não há redu-
ção na contribuição efetuada no DAS pelo fato do sócio ser aposentado.

ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Empresa deve manter em arquivo a folha de pagamento impressa, o 
salário família deve ser pago sobre a remuneração ou sobre o salário 
base? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MUDANÇA DE FUNÇÃO
Existe algum fundamento legal que fale a respeito de mudança de 
função sem alteração salarial e/ou com alteração salarial? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO DE 2018

• • •

Realizada pela Accoun-
temps, uma agência de 
RH especializada no 

mercado fi nanceiro, a pesquisa 
consultou 2700 profi ssionais de 
27 cidades americanas com o 
intuito de identifi car os funcio-
nários mais felizes nos feriados, 
bem como o impacto do estres-
se que estas pausas poderiam 
causar nestes trabalhadores.

Apesar de 51% revelarem que 
se sentem mais felizes nestes 
períodos, 35% alegaram que 
sentem mais pressão. Os moti-
vos apontados foram: equilibrar 
as obrigações do trabalho e do 
feriado (32%), tirar uns dias de 
folga e retornar com trabalho 
acumulado (23%), trabalhar 
com ou em uma equipe reduzi-
da devido às folgas do período 
(18%), comprar presentes para 
colegas de trabalho ou contatos 
(11%) e participar de festas da 
empresa/no escritório (8%).

Motivada pela pesquisa, a 
master coach Flora Victoria (*), 
presidente da SBCoaching, ela-
borou dicas de como lidar com 
as pausas na rotina profi ssional 
e evitar essa carga adicional de 
estresse.
 1) Reconheça e aceite sem 

gastar energia - Estas 
pausas estão no território 
do que você não controla 
e é importante lembrar 
sempre desta divisão. O 
que não controlamos de-

Pesquisa revela que feriados causam 
estresse extra em 35% dos profi ssionais
Uma pesquisa divulgada recentemente nos Estados Unidos revelou que os feriados e períodos de férias 
causam estresse extra para 35% dos trabalhadores

A tradicional fartura de alimen-
tos nas comemorações de fi m de 
ano é praticamente uma carta 
branca para o exagero. Como forma 
de realizar esta extravagância, mas 
sem peso na consciência, a busca 
por dietas restritivas, logo após as 
festas, é vista como alternativa. De 
acordo com a nutricionista Kátia 
Terumi Ushiama, do Complexo 
Hospitalar Edmundo Vasconcelos, 
a escolha pode trazer consequên-
cias à saúde.

A ideia, que inicialmente pode 
parecer eficiente, ocasiona 
efeitos contrários ao esperado. 
Nesses casos, o metabolismo 
desacelera e a volta do peso é 
uma realidade. A nutricionista 
explica que esta situação ocorre 
principalmente em dietas que 
apresentam longos períodos de 
jejum ou de exclusão de carboi-
dratos, como as líquidas.

“Este tipo de prática alimentar só 
deixará o metabolismo mais lento, 
induzirá a efeitos rebote de peso e 
a utilização de massa magra, mús-
culo, como fonte energética. Isso, 
em longo prazo, é extremamente 
prejudicial à saúde”, reforça.

Manter uma rotina alimentar 
é a maneira mais adequada de 

Os motivos apontados foram: equilibrar as obrigações do 

trabalho e do feriado (32%), tirar uns dias de folga e retornar 

com trabalho acumulado (23%)...

com equipes reduzidas. 
Aqui temos espaço para a 
dica número 1 e também 
para a forma como se vê a 
situação. Os profi ssionais 
com mais resiliência se 
adaptam e alguns até 
aproveitam para se apro-
ximar de colegas. Afi nal, 
todos irão trabalhar sob 
tais condições; os que 
têm resiliência e os que 
não têm. Agora minha 
pergunta é: quais serão 
os efeitos para cada um?;

 5) Seja leve – Pense nos 
seus propósitos e não os 
perca de vista. Lembre-
-se deles em momentos 
do dia-a-dia e relativize 
a importância daquela si-
tuação que te incomodou 
tanto. Será que sua vida e 
seus ideais não são bem 
maiores que ela? Será 
que não é possível lidar 
com ela sem empreender 
tanta energia, que você 
poderia usar em ou-
tras coisas importantes, 
principalmente aquelas 
alinhadas ou que o levam 
para mais perto dos seus 
propósitos?.

(*) - É master coach e presidente da 
SBCoaching. Mestre em Psicologia 

Positiva pela Universidade da 
Pensilvânia é a maior especialista 

deste ramo da Psicologia no Brasil 
(www.sbcoaching.com.br).

vemos encaminhar a este 
território onde não nos 
cabem ações, ou seja, não 
devemos gastar energia 
com preocupações. São 
eventos certeiros, que 
ocorrerão quer a gente 
queira ou não;

 2) Planeje-se – Como são 
eventos certeiros, sabemos 
que eles ocorrerão e pode-
mos nos programar para os 
mesmos. Adiantar o que é 
possível é uma forma de 
evitar o estresse. Faça com-
pras antes da correria dos 
últimos dias, por exemplo. 
Se sua atividade permitir, 
deixe algumas tarefas 
prontas com antecedência;

 3) Mindfullness – Pesqui-
se sobre o que signifi ca 
e aplique isso nos seus 
dias de pausa. Permita-
-se descansar e vivencie 
estas pausas. Será pouco 
produtivo pensar em 
trabalho sem poder exe-
cutar. Melhor arejar seu 
cérebro, cuidar do seu 
corpo, do seu espírito e 
voltar preparado para seu 
trabalho;

 4) Plantões e revezamen-

to de equipes: copo 

cheio ou vazio? – Essa 
dica tem a ver com resili-
ência. Sabemos que gran-
de parte das empresas 
trabalha nestas épocas 

Foi publicada no Diário Ofi cial da 
União portaria que estabelece os dias 
de feriados nacionais e os pontos facul-
tativos em 2018. Segundo o Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, as datas deverão ser observadas 
pelos órgãos e entidades da Administra-
ção Pública Federal direta, autárquica 
e fundacional do Poder Executivo, 
sem comprometimento das atividades 
públicas consideradas como serviços 
essenciais à população.

A portaria estabelece ainda que os 
dias de guarda dos credos e religiões não 
relacionados poderão ser compensados, 
desde que previamente autorizado pelo 
responsável pela unidade administrativa 
de exercício do servidor. Os feriados 
declarados em lei estadual ou municipal 
serão observados pelas repartições da 
Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, nas respectivas 
localidades, acrescentou o ministério.

O ministério diz ainda que não será 
permitido aos órgãos e entidades inte-
grantes do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal antecipar ponto 
facultativo em discordância com o que 
dispõe a portaria.

Veja a lista de feriados
e pontos facultativos em 2018

Veja o calendário:
 – 1º de janeiro: Confraternização Universal (feriado nacional)
 – 12 de fevereiro: Carnaval (ponto facultativo)
 – 13 de fevereiro: Carnaval (ponto facultativo)
 – 14 de fevereiro: quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até as 14 horas)
 – 30 de março: Paixão de Cristo (feriado nacional)
 – 21 de abril: Tiradentes (feriado nacional)
 – 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)
 – 31 de maio: Corpus Christi (ponto facultativo)
 – 7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional)
 – 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
 – 28 de outubro: Dia do Servidor Público - art. 236 da Lei nº 8.112, de 11 de de-

zembro de 1990 (ponto facultativo)
 – 2 de novembro: Finados (feriado nacional)
 – 15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional) 
 – 25 de dezembro: Natal (feriado nacional) (ABr)

MAXCASA XXX Empreendimentos Imobiliários Ltda. CNPJ nº 
14.868.929/0001-41 - CONVOCAÇÃO - Maxcasa XXX Empreen-
dimentos Imobiliários Ltda.,vem convocar todos os sócios para 
a Reunião de Sócios ser realizada em 05/01/2018, às 10h, na Rua 
Olimpíadas, 66, 13º andar, São Paulo, SP, para deliberar sobre os 
seguintes assuntos: 1. Tomar financiamento ou empréstimo para a 
construção do projeto Maxhaus BLX; 2. Dar em garantia o imóvel 
objeto da matrícula 215.584 do 15º Cartório de Imóveis de São 
Paulo; 3. Outros assuntos de interesse da sociedade. Luiz Hen-
rique de Vasconcellos e Simone Aparecida Ventura, diretores.

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

Dietas após as festas de fi m 
de ano trazem consequências 

negativas à saúde

A busca por dietas restritivas, 

logo após as festas, é vista 

como alternativa.
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conduzir este período de muita 
comida, como salienta Kátia Terumi 
Ushiama.

“O ideal é estabelecer um cardá-
pio saudável durante o ano todo e 
não apenas em um período, uma vez 
que o organismo não se benefi cia 
de dietas realizadas apenas em 
curto prazo”. Caso o exagero não 
tenha sido evitado, após o réveillon, 
a especialista indica adotar a ali-
mentação saudável e equilibrada, 
focando em eliminar as calorias 
extras provenientes do consumo 
de álcool, doces e gorduras. 

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

A Câmara dos Deputados 
analisa o projeto do depu-
tado Cícero Almeida (Pode-
-AL), que altera a Lei do 
Condomínio (4.591/64) para 
impedir que o reajuste da 
taxa condominial ultrapasse a 
média dos reajustes inciden-
tes sobre as tarifas públicas 
(água, energia) e de folha de 
pessoal, incluídos os encargos 
de natureza trabalhista e 
previdenciária.

Almeida argumenta que 
programas sociais de habitação 

proporcionaram um aumento 
no número de condomínios em 
todas as regiões do Brasil, tor-
nando a taxa condominial um 
item signifi cativo na despesa 
familiar.

“Por essa razão, a taxa con-
dominial merece uma proteção 
legal maior no que diz respeito 
à prevenção contra os aumen-
tos abusivos”, disse.  O projeto 
será analisado conclusivamente 
pelas comissões de Desenvol-
vimento Urbano; e de Consti-
tuição e Justiça (Ag.Câmara).

O pretendente: MOISEIS NOGUEIRA DE ALMEIDA, profi ssão: marceneiro, estado 
civil: viúvo, naturalidade: em Camapuã, MT, data-nascimento: 26/09/1959, residente e 
domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Camilo José Nogueira e de Teodora 
Nogueira de Almeida. A pretendente: ADRIANA DA ROSA GONÇALVES, profi ssão: 
auxiliar de produção, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Penha de 
França, SP, data-nascimento: 21/10/1966, residente e domiciliada na Vila Bela, São 
Paulo, SP, fi lha de Carlos Gonçalves Dias e de Sebastiana da Rosa Dias.

O pretendente: DIRCEU MALAQUIAS DA COSTA, profi ssão: funcionário público, 
estado civil: viúvo, naturalidade: em Quatiguá, PR, data-nascimento: 21/06/1961, 
residente e domiciliado no Parque Pereira, São Paulo, SP, fi lho de José Getulio da Costa 
Filho e de Maria Malaquias da Costa. A pretendente: SANDRA REGINA DE CICCIO, 
profi ssão: analista de exportação, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Ipiranga, SP, data-nascimento: 21/08/1962, residente e domiciliada em Cotia, SP, fi lha 
de Nelson de Ciccio e de Iracema de Ciccio.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Restrições a aumento da taxa 
de condomínio
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Fotos: Divulgação

Especial

Tatiana Girardi/ANSA

O governo até tentou editar a medida, para deixar mais 
claro que não haveria a exploração de minérios na 
região, mas a pressão da sociedade foi tamanha que 

Temer recuou. Mas, o que fez o presidente mudar de ideia?

"Foram dois motivos principais. Um que mostra como a 
questão ambiental vem sendo ignorada pelos governos e é 
usada como moeda de troca. Ele buscou atender interes-
ses de mineradoras e de alguns políticos e não pensou no 
meio-ambiente. Mas, a grata surpresa, foi que a medida foi 
rejeitada por um grupo muito mais amplo do que ativistas ou 
entidades ambientais. E causou a desistência. E isso causou 
pressão em outros projetos também", diz o coordenador 
de Políticas Públicas da ONG Greenpeace, Márcio Astrini.

Já o diretor-executivo da ONG WWF Brasil, Maurício 
Voivodic, destaca que a reação "muito forte da sociedade" 
acabou causando uma repercussão tanto no Congresso como 
no governo Temer. "No meu ponto de vista, essa nem foi 
a medida mais grave no ano, mas teve muito mais desta-
que. Isso mostrou que a população brasileira se preocupa 
com a Amazônia e que não vai deixar fazer qualquer coisa 
com a Amazônia sem um debate ou sem motivos claros", 
ressalta à ANSA.

Abordando a questão por um outro ângulo, o professor de 
Direito Ambiental da FGV, Rômulo da Rocha Sampaio, alerta 
que a questão da Renca, que ele também não considera a 
'mais grave' em questão ambiental no ano, 'foi um grande 
mal entendido'. "A Renca, apesar do nome, não é uma re-
serva ambiental. Ela foi criada com o objetivo de explorar 
recursos minerais e, não se sabe ao certo porquê, colocou-
-se o nome de reserva mineral. Essa é uma fi gura jurídica 
que não existe na Constituição", fala Sampaio. Segundo o 
especialista em direito, dentro da Renca "há unidades de 
conservação ambiental", e 
essas não seriam afetadas 
pelo decreto. Mas, como o 
governo não soube dialogar, 
entendeu-se tudo como ex-
ploração da Amazônia.

"O governo até tentou 
deixar mais claro, em uma 
alteração, que essas áreas 
não seriam tocadas, mas não 
adiantou", diz ainda. Essa 
região onde fi ca a Renca, 
explica Sampaio, é um local 
em que "há muita pressão 
para a extração de madeira 
e minerais de maneira ilegal". Já o cientista político da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando, 
destaca que toda essa questão ambiental também tornou-
-se uma espécie de encruzilhada para o desenvolvimento 
econômico do país.

"Se você pensar na Amazônia, ela sempre foi e sempre 
será um elemento importante para a sociedade brasileira e 
também internacional. Quando o Temer mexeu com isso, 
foi um sinal de alerta para todos. Tanto que ele aprovou, 

Retrospectiva/2017

O ano em que o Brasil mostrou 
que se importa com a Amazônia
Entre as diversas crises políticas e econômicas que abalaram o Brasil ao longo de 2017, um movimento 
inesperado do governo mostrou que os brasileiros estão cada vez mais conscientes e preocupados com a 
Amazônia. Em setembro, quando o presidente Michel Temer anunciou a extinção da Reserva Nacional de Cobre 
e Associados (Renca), uma enorme área na fl oresta amazônica que fi ca entre o Pará e o Amapá, celebridades, 
ativistas e a sociedade em geral fi zeram pressão para que a medida não entrasse em vigor

A questão ambiental também tornou-se uma espécie de encruzilhada para
o desenvolvimento econômico do país.

ANSA

depois modifi cou e então cancelou de vez por conta da 
pressão. Mas, um dos maiores desafi os é como pensar 

a produção de riqueza de 
maneira sustentável. E isso 
é um desafi o mundial, não 
apenas do Brasil", ressalta 
Prando.

Além da questão da Ren-
ca, outro fato que ganhou 
destaque na mídia inter-
nacional foi o apoio dado 
pelo atual governo na ex-
ploração de combustíveis 
fósseis, com uma isenção 
tributária que pode che-
gar a até R$ 1 trilhão em 
algumas décadas, e ao 

mesmo tempo, o compromisso público assumido pelo 
país durante a Conferência das Nações Unidas sobre as 
Mudanças Climáticas, COP 23. No evento, ocorrido em 
Bonn, o Brasil chegou a ganhar prêmio de entidades de 
defesa ambiental como exemplo negativo no setor. "Há 
uma grande contradição do Brasil que quer exercer um 
papel de liderança mundial na questão ambiental, mas 
está dando incentivos e isenção de tributos na exploração 
de combustíveis fósseis, como no caso do petróleo", diz 
Voivodic à ANSA.

"E, ao mesmo tempo, o Brasil usa muito pouco de suas 
energias limpas, como a solar e a eólica. Há vários países 
com menos capacidade de sol, menos vento, como no caso 
da Alemanha, que há usa mais de 50% de energia limpa 
não hídrica. Então, o que eu vejo, é que não há muitos 
incentivos para o setor", ressalta o diretor-executivo. Já o 
coordenador do Greenpeace destaca que esse movimento 
de apoios às "energias sujas" vem desde 2009, o que cau-
sa a "perda de protagonismo" do Brasil nas negociações 
internacionais.

Segundo Astrini, por seu tamanho e por sua riqueza am-
biental, o país naturalmente "é muito importante" nesse 
cenário de negociações, mas a "credibilidade vem se des-
gastando, em movimento mais acentuado nos últimos dois 
anos" perante os outros países. Ele destaca que o governo 
acaba seguindo o "faça o que digo, mas não o que faço" 
quando o assunto é preservação ambiental e investimento 
em energias limpas.

Para o especialista do Mackenzie, a questão do petróleo 
é uma das mais complicadas. "É uma equação difícil sobre 
como produzir petróleo e minério sem impacto ambien-
tal. Mesmo com toda a tecnologia disponível, não é algo 
simples porque se ocorrer o mínimo problema nisso, já é 
um grande desastre pra natureza. Imagino que governo e 
a sociedade devem debater sobre como produzir riqueza 
com menor impacto porque é necessário ter um espaço de 
preservação", diz Prando. No entanto, todos os entrevista-
dos são unânimes em ressaltar a importância do Acordo de 
Paris, que entrou em vigor em 2016 e que estabelece uma 
série de metas internacionais para diminuir os efeitos das 
mudanças climáticas drásticas e aumentar o investimento 
em energia limpa.

"No mundo todo, há um hiato entre a intenção do que se 
coloca no papel e as realidades locais e internacionais. É 
importante que o mundo discuta, estipule metas, mas os 
países têm interesses distintos. [...] Apesar de fi car longe 
do acordo original, ele tem que ser feito porque ele tem 
que balizar tudo", destaca Prando.
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Com o uso da tecnologia 

certa, é  possível coletar 

dados, organizá-los e 

aplicar algoritmos para 

obter informações dos 

consumidores

Por outro lado, insights, 
mesmo quando oriun-
dos de uma tecnologia 

impressionante, são trabalho-
sos de obter. Para alcançar o 
valor total dos dados, é preciso 
cercar-se de pessoas. Afi nal, 
os dados relacionados a ma-
rketing são informações sobre 
pessoas e devem trabalhar a 
favor delas. Mesmo os siste-
mas mais poderosos exigem 
julgamentos humanos, o que 
signifi ca que uma abordagem 
exclusivamente tecnológica 
não será efi caz.

Mas como envolver pessoas 
no processo de desenvolvi-
mento de estratégias efi cientes 
e inteligentes de marketing 
orientado por dados (data 
driven marketing)?

O case Target

Uma história bastante co-
nhecida é a da rede varejista 
norte-americana Target. Em 
2012, empresa identifi cou 25 
produtos que, quando compra-
dos em conjunto, indicariam 
que as mulheres provavelmen-
te estariam grávidas. A partir 
dessa informação, seriam 
enviados cupons de desconto 
para a gestante em um período 
caro e delicado de sua vida.

A ação, no entanto, causou 
constrangimento a uma famí-
lia. O pai de uma adolescente 
foi a uma das lojas Target tra-
zendo e-mails que continham 
cupons de desconto e ofertas 
de roupas de maternidade, 
berços, fraldas e outros itens, 
todos endereçados à fi lha. Ele 
não estava nada contente, pois 
acreditava que a marca estava 
encorajando uma gravidez 
precoce. Até aquele ponto, ele 
não sabia que a adolescente já 
estava grávida.

A estratégia seria perfeita 
se, antes do envio de qualquer 
material, mais variáveis fossem 
envolvidas, como contexto, 
idade da mulher e tempo de 
gestação, por exemplo. Os 
dados sozinhos nunca contam 
toda a história.

O novo marketing

Cada vez mais, os executivos 
precisam ser capazes de fazer 
as perguntas certas e entender 
os resultados da análise de 
dados, inclusive o big data. A 
maioria dos profi ssionais de 
marketing escolhe a carreira 
porque gosta da energia, 
da dinâmica do trabalho. 
E essas pessoas costumam 
ter habilidades criativas, de 
planejamento e de gerencia-
mento de projetos. Contudo, 
aqueles que fazem parte desse 
novo mundo do data driven 
marketing precisam gostar de 
matemática, ciências e ter um 
perfi l analítico. Além disso, 
hoje, as empresas buscam 
profi ssionais de exatas para 
manipular e analisar seus da-
dos, este movimento se iniciou 
com as grandes instituições, 
mas é tendência de negócios 
para um futuro muito próximo.

Sobre a dinâmica do novo 
marketing, recentemente 
Philip Kotler afi rmou:

“O Diretor de Marketing 
(CMO) deve gastar pelo me-
nos metade do tempo em 
contratação e treinamento 

dos profi ssionais. A outra me-
tade do tempo deve ser gasta 
desenvolvendo um respeito 
mútuo com os outros direto-
res da empresa. Faça o que 
puder para ajudar o CEO a 
entender os potenciais e limi-
tações do Marketing. Trabalhe 
em estreita colaboração com 
o Diretor Financeiro sobre 
formas de medir o ROI dos 
investimentos de Marketing 
tradicionais e digitais. Trabalhe 
com os gerentes de produtos e 
pessoal de Pesquisa e Desen-
volvimento para compartilhar 
ideias sobre novas empresas 
promissoras que a empresa 
pode prosseguir”.

Ou seja, o novo marketing é 
plural, envolve muitos dados, 
mas, principalmente, muitas 
pessoas com diferentes habi-
lidades olhando para o todo.

War Room

Empresas preocupadas com 
resultados em tempo real já 
trabalham com o conceito de 
war room, ou sala de guerra, 
numa tradução livre. Mais um 
conceito que faz parte da ciên-
cia dos dados, consiste de uma 
sala de controle, com profi ssio-
nais de diferentes áreas, que 
acompanham o desempenho 
do negócio, indicando possí-
veis crises e fazendo previsões 
de impacto em resultados, 
imagem e patrimônio. Alguns 
chamam este conceito de sala 
de performance e focam as 
atividades em desempenho 
direto de resultados fi nancei-
ros. Neste sentido, algumas 
organizações fi nanceiras têm 
saído na frente, pois contam 
com recursos e uma base gi-
gantesca de dados. 

A partir desta estrutura, po-
dem sair insights, estratégias e 
soluções para uso dos dados. 
Cada profissional com sua 
expertise, tendo ideia do todo 
e, principalmente, tendo foco 
no cliente, que sempre deve 
estar em primeiro lugar, pois 
é o principal ativo de qualquer 
empresa.

Parceiros estratégicos

Resumindo, os dados sozi-
nhos não se transformam em 
informação e não contam toda 
a história. Se uma empresa não 
sabe por onde começar ou não 
consegue estruturar ou organi-
zar um projeto de utilização de 
seu dados, existem parceiros 
estratégicos que podem ajudar. 
O importante é construir um 
pensamento de negócios e se 
cercar de empresas e pessoas 
envolvidas, para transformar o 
ativo imobilizado (dados) em 
capital real.

A sensibilidade humana 
pode ser um segredo do su-
cesso: pessoas trabalhando 
para pessoas e olhando para 
suas histórias por meio do uso 
inteligente dos dados.

Fontes consultadas:
https://www.forbes.com/

sites/gregsatell/2015/10/02/
has-our-faith-in-data-been-
-misplaced/#595ed60b6780
http://www.businessinsider.

com/the-incredible-story-of-how-
-target-exposed-a-teen-girls-preg-

nancy-2012-2
https://www.mundodomarketing.
com.br/entrevistas/37525/kotler-

-aponta-novo-papel-para-os-cmos-e-
-detalha-o-marketing-40.html

(*) É diretora executiva da A² BI, 
é uma empresa que auxilia na 
estruturação do pensamento 

estratégico orientado por dados 
e acompanha todo o processo 

para viabilizar, desde a escolha 
de ferramentas tecnológicas até a 

análise.

Novo marketing é plural 
e exige diferentes 

habilidades
Ariane Maia (*)

News@TI
Livraria Cultura é a nova proprietária da 
Estante Virtual

@Aa Livraria Cultura anuncia a compra da plataforma online Es-
tante Virtual, líder em marketplace de livros na América Latina. 

Criada em 2005 pelo empresário carioca André Garcia, a Estante 
Virtual inovou ao se apresentar no mercado como um portal de venda 
de livros novos, seminovos e usados – incluídos os raros e esgotados 
-, conectando de forma inédita sebos, livreiros e leitores de todas as 
regiões do País. Do ponto de vista de conceito do negócio, a plataforma 
transformou-se num importante instrumento de bibliodiversidade ao 
fazer chegar livros de todos os gêneros aos destinos mais remotos do 
país (www.livrariacultura.com.br).

O uso do dinheiro virtual 
vem crescendo cada vez mais 
e tem trazido alguns benefícios 
importantes.

Assim como o real ou o dólar, 
a bitcoin é uma moeda digital 
ou criptomoeda que vale e vale 
muito. Porém, bem diferente 
das moedas citadas já que 
ela não existe fi sicamente, é 
totalmente virtual. Sua emis-
são não é controlada por um 
agente bancário ou Banco 
Central, ela é produzida de 
forma descentralizada por um 
algoritmo que limita a emissão 
desses bitcoins, permitindo que o número de bitcoins dispo-
níveis no mundo não exceda a 21 milhões de unidades. Esse 
limite torna a moeda escassa o que faz com que sua cotação seja 
fl utuante e variável conforme a demanda por ela. A segurança 
nas transações de compra e venda ainda é um dos entraves 
para a adesão de novos usuários e empresas. Para realizar as 
transações é necessário usar uma infraestrutura de terceiros, ou 
seja, uma infraestrutura que já exista e que seja “emprestada” 
por usuários conectados à rede e que permitam o uso de sua 
estrutura - “mineração de dados” – e que são remunerados em 
bitcoins pelo número de transações realizadas. Esse processa-
mento pode ser feito por qualquer pessoa, até mesmo de sua 
casa, entretanto a remuneração por esse processamento das 
transações é muito baixa. 

O número de brasileiros que usam bitcoins pode chegar a um 
milhão até o fi m do ano. Essa é a estimativa de Marcelo Miranda, 
diretor-executivo da FlowBTC, uma plataforma de negociação 
de moedas digitais. Ele participou da primeira audiência pública 
promovida pela comissão especial da Câmara dos Deputados. 
Segundo Miranda, hoje entre 200 mil e 250 mil pessoas têm ou 
já tiveram moedas virtuais no Brasil. 

Centenas de milhares de estabelecimentos em todo o mun-
do já permitem que o consumidor pague suas compras com o 
bitcoin. Em breve, outras moedas também deverão começar a 
ser aceitas. E existem grandes benefícios em utilizar o dinheiro 
virtual. Listamos alguns:

Maior privacidade para seus pagamentos e transações: prova-
velmente uma das principais vantagens do dinheiro digital é que 

os dados pessoais não são re-
quisitos para uma transação. 
Basta informar a quantia, o 
remetente, o destino e pronto! 
Assim é quase impossível, ou 
pelo menos bem mais difícil, 
que alguém exponha suas 
informações.

Você é quem controla o seu 
dinheiro: As moedas virtuais 
operaram por meio de um pro-
cesso descentralizado, sem 
uma empresa que seja dona 
ou controladora da movimen-
tação. Você é quem controla o 

seu capital. Isso é possível porque usa o modelo de computação 
ponto a ponto que trabalha com uma rede de bancos de dados 
espalhados pelo mundo, eliminando os conhecidos problemas 
causados pela centralização de informações.

Tarifas mais baixas, velocidade maior: Para começar, as 
carteiras de bitcoins, por exemplo, não cobram qualquer taxa 
para armazenar seu dinheiro. Mesmo que você prefi ra utilizar 
outras moedas virtuais e empresas que cobram pelo serviço, 
ainda assim poderá transferir dinheiro e realizar pagamentos 
em questão de minutos sem os impostos que incidiriam nas 
transações regulares dos bancos.

Acessibilidade sem precedentes: Basta ter um dispositivo 
conectado à internet para que você comece a aproveitar todas 
as vantagens que as moedas virtuais têm a oferecer. Mais de 
100 mil comerciantes em todo o mundo já aceitam receber em 
bitcoins, segundo estimativa do International Business Times.

Transfi ra dinheiro para todo o mundo sem taxas de conversão: 
Por que pagar por um serviço que você tem o direito de obter de 
graça? Com os bitcoins é possível mandar dinheiro para outras 
pessoas, fi lhos em viagens parentes que precisam sacar dinheiro 
em moedas locais de onde estão viajando em segundos, sem 
qualquer custo. Nas viagens internacionais você pode usar os 
bitcoins para realizar as compras sem, por exemplo, o Imposto 
sobre Operações fi nanceiras (IOF) que atualmente é de 6,38%.

(Fonte: Walter de Mendonça é professor do IBTA. Graduado em Economia, 
com MBA em Gestão Empresarial e Mestrado em Administração).

Os benefícios do dinheiro virtual

Renata Bassanetto (*)

A partir de abril, notou-se que as empresas de TI aumentaram 
o foco para vender seus produtos e serviços, enquanto 
outros setores esperavam o término efetivo da crise. Os 

clientes responderam ao apelo de vendas e compraram mais, o que 
levou o segundo trimestre a um crescimento de 6.3% comparado 
ao ano anterior. O setor continuou aumentando seus resultados 
no terceiro trimestre, apresentando 9.1% de crescimento.

A pesquisa realizada também demonstrou que esse trimestre 
teve o menor índice de refração de faturamento, com 35% das 
empresas entrevistadas crescendo acima de 15%. Além disso, 
o percentual de contratações foi maior que o de demissões. O 
crescimento estimado para este último semestre de 2017 está 
entre 7% e 8%. Um fato importante ressaltado pela consultoria 
de pesquisa é que as empresas que realizaram uma análise de 
mercado prévia para pontuar suas oportunidades e ameaças foram 
as que apresentaram maior taxa de crescimento.

Para o próximo ano, espera-se um novo aumento desse setor. 
Gartner já projetava um crescimento de 4% para o setor de tec-
nologia da informação em 2018. Em relação a valores, a estimativa 
é que os gastos globais das empresas com TI totalizem US$ 3,7 
trilhões em 2018 – um aumento de 4,3% em relação aos US$ 3,5 
trilhões estimados para 2017. A maior parte desses números é 
relacionada com software (projeção de crescimento de 8,5% em 
2017 e mais 9,4% em 2018) e serviços de TI (4% de crescimento 
estimado para 2017 e 5,3% para 2018).

Mercado de TI tem perspectivas 
de crescimento em 2018

Em 2017 houve um crescimento do setor de tecnologia da informação em todos os trimestres. Com 
base em uma pesquisa realizada pela ADVANCE Consulting, no primeiro trimestre de 2017 esse 
mercado apresentou 7.7% de crescimento comparado ao mesmo período de 2016

Além disso, outras projeções foram realizadas pelo Gartner 
quanto às tendências de tecnologia para 2018. O instituto estima 
um crescimento da Inteligência Artifi cial, com sistemas que apren-
dem, adaptam-se e atuam de forma autônoma para a tomada de 
decisões. Saber analisar com precisão os dados gerados a partir 
desses sistemas será cada vez mais necessário.

Outro assunto bastante comentado em 2017 continuará 
crescendo: a Internet das Coisas. Estima-se que em 2018 esses 
dispositivos sejam testados e analisados, para que até 2022 a 
maior parte deles já esteja automatizada.

Em relação à computação em nuvem, a projeção também é de 
crescimento. De acordo com um relatório publicado pela IDC, 
em 2018 haverá um crescimento de 40% nos investimentos para 
soluções em cloud na América Latina, onde o mercado brasileiro 
tem grande participação. Quando se trata de computação em 
nuvem, a segurança não é mais questionada. Hoje ela já está 
consolidada e bastante requisitada pelo seu custo, geralmente 
atrelado ao consumo. A nuvem está cada vez mais relacionada 
com análises e inteligência artifi cial, e seus sistemas automatiza-
dos para detectar comportamentos e corrigir falhas de sistemas 
e máquinas.

Como vimos, 2018 será ainda mais transformador. Contar com 
empresas que estão atualizadas e preparadas para seguir nessa 
transformação digital é primordial para que os negócios alcancem 
seus resultados com sucesso.

(*) É executiva da DBACorp.

Neste Natal, os brasileiros estão direcio-
nando suas compras através da internet a 
produtos de uso pessoal. É o que mostra 
um novo estudo com compradores online 
divulgado, hoje, pela Rakuten Digital Com-
merce, empresa de soluções para comércio 
eletrônico. De acordo com a pesquisa, 61% 
das pessoas pretendem comprar ou já com-
praram seu próprio presente neste Natal, 
contra 37% que declaram ter comprado algo 
ou ainda têm intenção de comprar produtos 
para presentear alguém. Entre os entrevista-
dos, a terceira resposta mais frequente sobre 
qual seria a fi nalidade do presente de Natal, 
foi a de comprar artigos para incrementar a 
decoração da casa para a data (10%).

A pesquisa também confi rmou a força do 
mobile para o varejo digital. Mais de 26% 
das compras devem ser feitas em lojas 

online pelo celular e 21% por aplicativos. 
Mesmo assim, 37% ainda optarão por fi na-
lizar seus pedidos no desktop ou no note-
book. Para o diretor comercial da Rakuten 
Digital Commerce, Luis Pelizon, é comum 
que as pessoas tomem a decisão de compra 
no celular, mas que usem o desktop para 
concluí-la. "Isso acontece porque ainda há 
muitos sites não-responsivos eesse fator 
difi culta a fi nalização da compra pelo celu-
lar. Por outro lado, vemos um movimento 
grande de lojistas que já acordaram para a 
relevância dos dispositivos móveis e estão 
investindo nessas plataformas", comenta.

Quanto a valores, grande parte dos com-
pradores aponta um comportamento mais 
conservador. Segundo o levantamento, 
34% esperam gastar até R$ 100 nas com-
pras. Na sequência, vêm os que pretendem 

tirar de R$ 101 a R$ 300 (22%) do bolso 
e, com um salto maior, aqueles que devem 
investir mais de R$ 2 mil (16%).A forma 
preferida de pagar nesta época deve ser 
à vista no boleto bancário (24,26%) e, na 
sequência, por cartão de crédito parce-
lado (22,97%) e à vista (22,83%)."É um 
indicador interessante para observarmos 
que, neste ano, o brasileiro aproveitou os 
descontos e benefícios de se pagar à vista, 
além do costumeiro pagamento parcelado 
que sabemos ser um dos favoritos do con-
sumidor", acrescenta Pelizon.

As categorias mais desejadas pelos 
compradores, segundo a pesquisa, foram 
"Calçados, Roupas e Acessórios", que cor-
respondeu a 29,61% das respostas, "Celular 
e Informática" (24,97%) e "Livros, Músicas 
e Vídeos" (24,22%).

Compras de Natal: 61% das pessoas usam e-commerce para se autopresentear
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Esta quinta, é o décimo primeiro dia da lunação. Marte em bom aspecto com Netuno permite maior intuição, uma grande 
aliada na tomada de decisão. Às 04h24 a Lua vai ingressar em Touro e o astral deve fi car mais calmo. Iremos buscar 
conforto e segurança material. De manhã a Lua faz aspectos positivos com Saturno e Vênus que apura o nosso senso de 
planejamento de negócios e de administração das metas para 2018. A Lua em harmonia com o Sol no fi nal da tarde traz 
vitalidade e renova as energias. A noite deve ser amorosa e romântica. A Lua em bom aspecto com Netuno deixa o astral 
bastante sensível. Mas como a Lua faz um aspecto ruim com Marte, poderá fi car vulnerável e impaciente.
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Agindo de forma mais prática com a 
Lua em Touro terá algum benefício 
imediato nesta quinta. Verá de uma 
forma mais ampla o que deve viver 
neste ano. Lua faz um aspecto ruim 
com Marte, poderá fi car vulnerável e 
impaciente. A noite deve ser amoro-
sa e romântica.  78/578 – Vermelho.

Precisa manter suas emoções sobe 
controle diante da facilidade para se 
melindrar. É também aconselhável 
adiar compromissos importantes 
no setor fi nanceiro e as assinaturas 
que levem a obrigações. Em breve 
aquilo que a perturba irá se acalmar 
e terminar. 67/467 – Azul.

Elimine aquilo que não for mais útil, 
livre-se do que não serve mais entre 
seus bens e objetos pessoais. Doe ou 
ajude alguém com o que não precisa 
e não usa mais. A Lua em harmonia 
com o Sol no fi nal da tarde traz 
vitalidade e renova as energias. A 
noite deve ser amorosa e romântica. 
71/771 – Amarelo.

Com a Lua em Touro terá um pou-
co mais de calma e um bom senso 
prático nas atividades. Evite atritos 
devido ao desgaste que isto provoca 
para sua imagem perante os outros. 
As atitudes egoístas afastam as 
pessoas e o levam a fi car só. 44/344 
– Branco

Conte com a ajuda de pessoas ami-
gas para suas realizações, desejos e 
ambições se realizarem. Deve adiar 
compromissos importantes no setor 
fi nanceiro e tudo que comprometa. 
É tempo de desenvolver seu lado 
mais amável nas relações afetivas. 
56/256 – Amarelo.

Precisa expandir seus relacio-
namentos, fazer novos amigos e 
conhecer ambientes diferentes será 
melhor. As relações sentimentais 
fi cam mais fi rmes, podendo viver 
bons momentos na vida sexual. Logo 
cedo ao amanhecer, em bom aspecto 
com Netuno aumenta a suavidade. 
55/355 – Verde.

É aconselhável adiar compromissos e 
tudo que leve a obrigações de longo 
prazo ou até a implantação de mudan-
ças acentuadas. Muita afetividade no 
relacionamento amoroso. Isso torna 
o senso prático nas atividades e a 
concentração ótimos nesta quinta-
feira. 34/234 – Verde.

Lua em Touro ajuda a manter a 
calma e o senso prático na tarde 
desta quinta, seu dia favorável da 
semana. A tarde mantenha a roti-
na sem inovações e a noite estará 
mais sociável e disposto. Qualquer 
problema será resolvido neste seu 
dia favorável da semana se agir. 
60/460 – Azul.

Com a Lua em Touro estará mais 
prático e concentrado no que im-
portante logo mais à tarde, agindo 
de forma séria e sábia. Novas opor-
tunidades profi ssionais podem dar 
uma maior motivação. Melhora sua 
situação fi nanceira, pois ganhará 
um dinheiro depois do aniversário. 
63/563 – Marrom.

Lua faz aspectos positivos com Sa-
turno e Vênus que apura o seu senso 
de planejamento de negócios e de 
administração das metas para 2018. 
Um bom discernimento emocional, 
mas fragilidade e melindre podem 
atrapalhar e tirar a boa disposição 
para novos contatos. 67/667 – Azul.

Precisa evitar o início de qualquer 
projeto de algum risco. A Lua em 
Touro o leva a pensar com mais se-
riedade visando melhorar a situação 
profi ssional.  Nas relações afetivas 
o carinho estimula à sensualidade 
levando a relacionamentos dura-
douros. 33/233 – Cinza

Com a Lua indo para Touro prepa-
re-se para mostrar sua amabilidade 
nas relações. Há necessidade de 
maturidade emocional para todo o 
dia, saber o que se deve fazer, sem 
infantilidade. Aproveite e faça uma 
revisão de suas condições, sem ilu-
dir-se com aquilo que a vida oferece. 
21/821 – Lilás.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 28 de Dezembro de 2017. Dia de Santa Teófi la, São Ce-
sário, São Calínico, São Antônio de Lérins, São Damião, e Dia do Anjo 
Damabiah, cuja virtude é a perseverança. Dia dos Santos Inocentes, 

Dia do Salva-Vidas, e Dia da Marinha Mercante. Hoje aniversaria 
o ator Denzel Washington que completa 63 anos, o ator Leonardo Vieira 
que nasceu em 1967 e a cantora Wanessa Camargo que faz 35 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tende a parecer aventureiro 
para as pessoas mais formais. Possui muito interesse pelo conhecimento, 
é empreendedor e com isso poderá mudar algumas vezes de vocação, pois 
precisa de variedade em seu trabalho. Aprecia a liberdade e as mudanças 
e o que para outros pode ser seguro, para ele pode parecer uma prisão. 
Cresce e evolui pelo movimento constante. No amor, precisa saber doar-se 
equilibradamente. Precisa sempre harmonizar a vida material e a espi-
ritual. Isto inspira ao equilíbrio e a força interior que podem neutralizar 
condições vibratórias negativas inerentes a sua natureza.

Dicionário dos sonhos
AUTOMÓVEL – Desejo de viagens ou aventuras. 
Vontade de Ter um automóvel. A maneira de dirigi-lo 
indica se você é uma pessoa disciplinada ou indisci-
plinada. Números de sorte: 03, 35, 36, 40, 41 e 42.

Simpatias que funcionam
Para você e seu parceiro serem felizes juntos 

em 2018: Para que você e seu parceiro sejam felizes 
em 2018, façam o seguinte: À meia-noite do dia 31 
de dezembro juntem duas cadeiras, deixando uma 
de costas para a outra. Sentem-se. Um de vocês 
deve expressar um desejo em voz alta. Depois, 
movendo-se em sentido horário, troquem de lugar. 
Agora, o outro é que pede uma graça. Isso deve ser 
repetido até que cada um tenha feito seis pedidos. 
Todos os desejos devem ser referentes a felicidade 
comum do casal.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Histórias
como as
de Esopo

Ondas
Curtas
(abrev.)

Composto
gasoso da 
respiração

Cheiro re-
pugnante

(bras.)

Sean
Connery,
astro do
Cinema

Conter-
râneo

de Vera
Fischer

Observa-
tório

Nacional
(sigla)

(?) de
enterro:

fisionomia
triste

Parte 
albumino-
sa do ovo

Peça
giratória

de ventila-
dores

A palavra
"guerra",
por sua
origem

Defeito
que causa
a parada
do motor

Caco (?),
atuou em

"Novo 
Mundo"

Estado dos
habitués
de praias
naturistas

Tecido de
roupas de

recém-
nascidos

Cachinhos
(?), per-
sonagem
infantil

Bairro
boêmio
carioca

Marca histórica do
início da Guerra do
Paraguai, lembrada

em dezembro de 2014

Limpo
(com água) 
Prêmio de 
Jornalismo

(?) Gue-
des, chef
brasileiro
Nanica

Estimativa
(abrev.)
Cerveja
inglesa

Luxúria
(p. ext.)
Jogo de
pontaria

(?) Veris-
simo,

escritor
Quantia

O mágico, pelos
truques que aplica
Clube popular de

dança (bras.)
Patrocinador de

intervalos comerciais

(?), brilho e matiz: 
as três informações 
do sinal elétrico de

TVs em cores 

O aço de
panelas

Rondônia
(sigla)

Estudar
(o livro)

André (?),
tenista

Delegacia
(abrev.)

Montanha da (?): postal da 
Cidade do Cabo, na África do Sul

Acessório do braço de
Thiago Silva durante
os jogos da Copa de

2014Aqueles
que são
vítimas 
de cala-
midades

Opõem-se
às conse-
quências

Ivete
Sangalo,
cantora

baiana de
"Festa"

Cai em
flocos 

Animal do
arado

Levantei;
ergui

De novo!
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da quadra
de tênis
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3/ale — cio. 4/esso — lapa — mesa. 5/alemã. 6/ilusor. 8/gafieira. 9/saturação.
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Stand-up Comedy
Irreverente e divertido, Rodri-

go Capella abre para o público 
suas histórias e novas experiên-
cias vividas com a paternidade na 
comédia  Não recomendado para 
a Sociedade!!!.. Solteiro, indepen-
dente e baladeiro, aprendeu na 
marra as funções de trocar uma 
fralda, esquentar o leite e até 
fazer seu fi lho arrotar. Ele conta 
tudo isso de uma maneira leve, 
descontraída e com muita música!

Serviço: Banco Honda Hall, R. Júlio 
Diniz, 176, Vila Olímpia, tel. 3045-4146. 
Quintas às 21h30. Ingresso: R$ 40. Até 28/12. 

Dance
O grupo Ambervision, que é formado por nove músicos, 

apresenta repertório com hits dançantes dos anos 1960 até 
hoje, incluindo sucessos da disco music, do soul e do pop.

Serviço: Bourbon Street, R. dos Chanés, 127,  Moema, tel. 5095-6100. Sexta (9) às 
23h59.Ingresso: R$ 65. 

Em 2018 “As Filhas 
da Mãe” comemora 
35 anos em cartaz e 
reestreia no próximo 
dia 5

Uma das maiores co-
médias do teatro bra-
sileiro, se mantém em 

cena há mais de duas décadas 
e arrebanhou um público 
estimado em 3 milhões de 
pessoas, ao longo deste perí-
odo. Segundo o autor Ronaldo 
Ciambroni, considerado um 
dos maiores especialistas 
brasileiros em comédias “As 
Filhas da Mãe” é um texto que 
agrada muito ao público pela 
criatividade, dinamismo e pela 
leveza. “É uma dramaturgia 
leve, sem apelações, cujo 
maior interesse é entreter e 
divertir, levando ao público 
uma historieta criativa que 
é valorizada pelo talento do 
elenco”, afi rma. Este espe-
táculo conta a história de 
uma mãe de meia idade, Diva 
Maria, cuja longa e fracassada 
trajetória nos meios artísticos 
a leva a investir na carreira 
das duas fi lhas, Deise Maria 
e Dalva Maria. Como ambas 
são totalmente desprovidas 
de talento, as inúmeras ten-
tativas de “encaixá-las” em 
alguma produção artística fa-
lham sucessivamente, criando 
situações hilárias e levando as 

“As Filhas da Mãe”

duas moças à atitude desespe-
rada de fugir de casa para obter 
a liberdade. A partir de então, a 
busca pelas fi lhas toma conta da 

vida de Diva Maria, que acaba 
se envolvendo em situações 
inusitadas e surpreendentes 
ao longo de todo o espetáculo

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Bri-
gadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista,tel. 
3105-3129. Sextas às 21h, sábados às 
20h30 e aos domingos às 20h. Ingresso: 
R$70. Até 28/01.
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Show do novo álbum do cantor pernambucano intitulado 
Ottomatopeia, após um hiato de quatro anos. Composto 
por onze faixas autorais, o disco ainda conta com uma 
versão da música “Meu Dengo” de Roberta Miranda. O 
disco é o sexto álbum de estúdio do artista, que começou 
a carreira como percussionista da Nação Zumbi, e em 1998 
lançou o primeiro trabalho solo, Samba Pra Burro. Depois 
vieram Condom Black (2001), Sem Gravidade (2003), 
Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos (2009) e 
The Moon 1111 (2012). Além de Otto nos vocais a banda 
é formada por Junior Boca (guitarra), Bacteria (baixo e 
teclado), Marcos Axé (percussão), Malê (percussão) e 
Hugo Carranca (bateria). 

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, Belém, tel. 2076-9700. Hoje 
(28) e sexta (29) às 21h30. Ingresso: R$ 20.

Otto

“Ottomatopeia”
Caroline Bittencourt

Mude Já!
Somos a somatória de um 

conjunto harmônico de Ener-
gias.Use sua energia para viver 
bons momentos, para sentir 
prazer pela vida, para criar 
dias inesquecíveis e úteis em 
sua jornada pela terra. Mude, 
não é difícil, não espere pelo 
tempo, você é dono de sua vida. 
Faça isso imediatamente, VAI 
ESPERAR ATÉ QUANDO? (O 
Poder do Pensamento Positivo)

Refl exões

G
ei

so
n 

G
en

ga

Seo Manouche

Música Clássica
Neste show, Seu Manouche apresenta um repertório composto 

por sucessos, com destaque para a  interpretação vocal de “Seven 
Nation Army” (White Stripes) e temas brasileiros como “Aquarela 
do Brasil” (Ary Barroso), “Louras ou Morenas” (Vinícius de Mo-
raes) e “Com que Roupa” (Noel Rosa), presentes com uma leve 
e agradável pitada  de humor. Ainda no playlist,  canções autorais 
em estilo manouche presentes no novo CD, como “Cavaquinho 
de  Itu”, “Voz Mundial” e “Django no Pandeiro”. Além de uma 
exímia execução estilística de cada música, Seo Manouche traz  
na interpretação vocal de cada  canção uma performance distinta, 
que garante momentos de diversão ao público. 

Serviço: Sesc Santo André, R. Tamarutaca, 302, Centro, tel. 4469-1200. Sábado (30) às 
17h. Entrada franca.



Primeiro, o homem 

vivia da caça e da 

pesca. A natureza lhe 

provia o básico para 

seu sustento. Depois, 

começou a desenvolver 

artefatos que lhe 

permitiam caçar e 

pescar melhor

Novos produtos foram 
surgindo. Desenvol-
veu-se a agricultura, 

o artesanato, a manufatura. 
O excedente passou a ser 
trocado por novos itens. Não 
demoraram a surgir as moe-
das, os bancos, e o abasteci-
mento das comunidades por 
meio de uma “loja geral”. Era 
o início da atividade comercial, 
a primeira linha da história do 
varejo como conhecemos hoje.

O varejo evoluiu e com ele, 
as formas de se observar a con-
corrência e os consumidores 
também. Se antes o lojista ca-
minhava até a loja do concor-
rente para tirar fotos e ouvir 
a opinião de clientes ou ver o 
que compravam para pensar 
na sua próxima estratégia de 
vendas, hoje a tecnologia já 
permite métodos bem mais re-
fi nados e assertivos, mas com 
o mesmo propósito: entregar a 
melhor experiência de compra 
e, com isso, evidentemente, 
vender mais.

O “olhômetro” cedeu lugar 
à Inteligência Artifi cial. É ela 
que cada vez mais regulará os 
passos dos varejistas. Aqueles 
programas de fi delidade que 
todos conhecemos, que nos 
levaram a carregar cartões a 
mais na carteira ou falar o CPF 
no ato do pagamento, agora 
ganham novas e importantes 
funções: eles mapearam o 
comportamento dos usuários 
e contribuem significativa-
mente para a estratégia dos 
varejistas.

Um exemplo interessante 
é o do Grupo Pão de Açúcar. 
Seu programa de fi delidade, 
o Pão de Açúcar Mais, conse-
guiu reunir informações de 13 
milhões de clientes ao longo 
de 17 anos, como traz a re-
portagem da Época Negócios 
“Inteligência Artifi cial: varejo 
usa dados para direcionar 
ofertas e vender mais”. 

As transações são con-
vertidas em perfi s de com-
portamento com a ajuda de 
ferramentas de IA, baseadas 
em algoritmos complexos. 
Imagine o poder de tantos 
dados? É possível conhecer 
em profundidade quem são 
os consumidores, seus dese-
jos, seu estilo de vida e criar 
campanhas segmentadas 
e, com isso extremamente 
mais assertivas, gerando uma 
conversão de vendas infi nita-
mente maior.

Saber quem é o cliente 
e seus hábitos de compra 
também pode contribuir para 
elevar o ticket médio ao se 
oferecer itens correlatos aos 
que o consumidor costuma 
comprar. Por exemplo, uma 
mãe que compra regularmen-
te fraldas pode ser impactada 
com uma oferta de xampu de 
bebê.

Outro exemplo da contribui-
ção da IA para o varejo é de 
uma assistente virtual criada 
pela Totvs para atender a pe-
quenas e médias empresas. A 
Carol, como é chamada a robô, 
está integrada ao sistema de 
frente de caixa da Bematech 

e analisa de forma coletiva e 
anônima os dados das 15 mil 
empresas que o utilizam. 

O resultado desta análise 
é uma lista dos produtos de 
maior saída e o preço médio de 
cada um por bairro onde esses 
caixas estão instalados, além 
de sugerir produtos comple-
mentares que o lojista poderia 
oferecer à clientela. A Carol 
monitora ainda dados de redes 
sociais e previsão do tempo.

A inteligência artifi cial tam-
bém vem atender a um novo 
perfil de consumidor que 
somos nós. Quem nunca 
começou uma pesquisa de 
produto na internet, deu 
uma passadinha na loja e 
concretizou a compra? Ou fez 
o contrário, viu algo na loja, 
fi cou de pensar, fechou no 
e-commerce? Cada vez mais 
somos omnichannels, mul-
ticanais, nossa mente já não 
separa mais o físico do online 
e queremos que o varejo nos 
acompanhe nisso, o que só é 
viável, mais uma vez, com a IA. 
Quando você faz um desses 
movimentos, é preciso que um 
sistema tenha, minimamente, 
as informações integradas do 
estoque da loja virtual e da 
física para garantir o abaste-
cimento correto e atender a 
logística de entregas.

Imagine ainda que você en-
tre em uma loja com etiquetas 
de preços inteligentes. Você 
dá sorte e lá vai: aquela peça 
que você tanto queria entrou 
em promoção. Na verdade, o 
preço pode ter sido reduzido 
em virtude da IA que detectou 
que o movimento estava fraco 
e que valeria a pena fazer uma 
promoção relâmpago.

Pode até parecer muito 
futurista, mas a loja do futuro 
já está sendo testada em um 
shopping em São Paulo. Tudo 
dentro da loja é monitorado e 
um sistema de reconhecimen-
to facial identifi ca se o cliente 
que entrou é homem ou mu-
lher e qual a sua faixa etária. 

Vitrines inteligentes exi-
bem ofertas de produtos que 
interessam especificamente 
para aquele consumidor. 
Com o monitoramento e 
um mapa de calor é possí-
vel saber quanto tempo o 
cliente ficou na loja, o que 
comprou, e qual a área que 
mais circulou. Na hora de 
pagar, o cliente pode pagar 
via celular, sem se dirigir a 
um caixa e ainda escolher 
receber o produto em casa. 
Mais detalhes nesta reporta-
gem do O Globo: “Com ponto 
de venda físico e inteligência 
artificial, ‘loja do futuro’ 
chega ao Brasil”. O nome da 
loja? Omnistore.

Estamos, sem dúvida al-
guma, vivendo uma nova era 
do varejo, impulsionada pela 
Inteligência Artifi cial. O rela-
cionamento com os clientes, 
a estocagem, regulação de 
preços, criação de campanhas, 
logística de entregas, tudo 
está sendo modifi cado pela 
tecnologia de forma positiva e 
sem volta, visando atender as 
demandas desse consumidor 
omnichannel que está mais 
do que preparado para essa 
“loja do futuro”. Varejistas, 
acelerem o passo, porque já 
estamos no futuro.

 
(*) - Formado em Administração 

pela ESPM, com pós-graduação em 
Gestão de Negócios pela Fundação 

Dom Cabral, é um dos sócios da 
BlueLab e responsável pela diretoria 

de marketing e vendas da companhia.

A inteligência artifi cial
e a nova era do varejo

Mateus Azevedo (*)
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Da sua formação original 
de 2014, quando o líder 
Abu Bakr al-Baghdadi 

anunciou a criação do “califa-
do”, o Estado Islâmico perdeu 
95% do seu território na Síria e 
no Iraque - equivalente a quase 
o tamanho da Grã-Bretanha. 

Nesses últimos meses de 
ofensiva contra o Estado 
Islâmico, várias áreas foram 
reconquistadas pela coalizão 
internacional liderada pelos 
Estados Unidos, pelas tropas 
russas ou pelas forças sírias e 
iraquianas, como Kobane, Da-
biq, Palmira, Mayadin, Raqqa, 
Tikrit, Ramadi, Falluja, Tal Afar 
e Hawiya.

Mas foi em meados de julho, 
com a reconquista da estratégi-
ca cidade de Mosul, capital do 
califado, que as autoridades do 
Iraque declararam “vitória” so-
bre o Estado Islâmico. A perda 
de territórios e de combatentes 
enfraqueceram o grupo terro-
rista mais temido dos últimos 
tempos, mas a derrota geográfi -
ca não signifi ca o fi m do Estado 
Islâmico. “Como organização, o 
EI entrou em colapso, pois per-
deu territórios. Mas, uma coisa 
é o Estado Islâmico entrar em 
colapso, outra é matar sua ide-
ologia”, disse André Woloszyn, 
analista de segurança.

“Eles foram derrotados militar-
mente, mas é impossível derrotar 

A reconquista da cidade de Mosul, capital do califado,

foi quando os iraquianos puderam declarar “vitória” contra o EI.

O Estado Islâmico
foi derrotado em 2017?
O ano de 2017 impôs perdas signifi cativas de território para o grupo extremista Estado Islâmico (EI)

como ocorreu com a Al-Qaeda, 
com subgrupos fundamento 
novas organizações terroristas. 
“A pulverização do terrorismo 
internacional já está aconte-
cendo nos últimos dois anos. 
São ataques de baixa intensi-
dade em regiões espalhadas 
pelo mundo, principalmente a 
Europa. Apesar da magnitude 
menor, tem o mesmo efeito 
psicológico na sociedade, que 
é a sensação de insegurança.

“Esses ataques de baixa 
intensidade tendem a aumen-
tar. E as forças segurança não 
sabem como agir”, acrescentou 
o especialista.

EPA

um grupo como o Estado Islâmi-
co, pois se trata de uma ideologia. 
Você não consegue derrotá-lo 
justamente porque ele está na 
cabeça das pessoas”, completou, 
por sua vez, o cientista político 
André Lajst. De acordo com 
dados da agência de contrater-
rorismo IHS Confl ict Monitor, as 
receitas dos extremistas caíram 
de US$ 81 milhões por mês, em 
2015, para US$ 16 milhões por 
mês em 2017. 

Sem territórios e com pouco 
dinheiro, o Estado Islâmico 
tem usado o marketing para 
preservar sua infl uência e fama, 
assumindo autoria de atentados 

que chegam a ser reivindicados 
também por outros grupos - o 
que coloca em xeque a cre-
bilidade do EI. “Existe muita 
gente que já foi infl uencia pelo 
Estado Islâmico, que mora na 
Europa ou integra uma cálula 
dormente. Essas pessoas só 
precisam receber uma ordem, 
um e-mail, para pegarem uma 
arma e atirar. Não importa como 
o EI estiver, vai reivindicar o 
atentado”, disse Lajst. 

Segundo Woloszyn, a tendên-
cia é que o EI comece a operar 
de maneira cada vez mais 
pulverizada, ou que passe por 
um fenômeno de reformulação, 

Presépio virou alvo de debates na Itáliapor incluir um menino Jesus negro.

Um presépio montado em Viareggio, bal-
neário turístico situado na região italiana 
da Toscana, virou alvo de debates no país 
por incluir uma representação do menino 
Jesus na cor negra. Segundo a vereadora 
Elisa Montemagni, do partido ultrana-
cionalista Liga Norte, a “tradição teve de 
ceder espaço à instrumentalização”.

“Não há dúvidas de que Jesus representa 
todos os cristãos e, seguramente, não é 
um problema a modalidade na qual ele é 
representado. Mas me pergunto se é justo 
instrumentalizar uma tradição do nosso 
cristianismo”, declarou. Na sua visão, é 
“evidente” o caráter “propagandista” da 
ação, já que a cor da pele de Jesus no 
presépio é diferente das de José e Maria. 
Na página da vereadora no Facebook, um 
apoiador acrescentou: “Vergonha, no ano 
que vem veremos uma mesquita no lugar 
da cabana”.

Outro usuário escreveu que “apenas 
um idiota” colocaria um menino negro 
no presépio. Por outro lado, Alessandro 
Santini, coordenador do partido conser-
vador Força Itália (FI) na cidade, disse 
que não vê problemas. “Até porque, um 
menino nascido em Belém, de pais de 
Nazaré e morto em Jerusalém não teria 

‘Jesus negro’ em presépio 
causa polêmica na Itália
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a pele branca, os cabelos loiros e os olhos 
azuis”, afi rmou. Por sua vez, o prefeito 
de Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, disse 
no Facebook que as estatuetas brancas 
eram furtadas assim que eram colocadas 
no presépio.

“Uma alma boa levou um [Jesus] negro, 
para ver se também o roubam. Talvez um 
ladrão arrependido, ou um cidadão não 
convencional que viu a manjedoura vazia. 
Nunca vamos saber, acontecem coisas 
estranhas no Natal”, ironizou (ANSA).

Começar e terminar uma obra pode 
parecer simples, mas além de pensar em 
todos os produtos a serem utilizados, a 
preocupação com a sustentabilidade do 
processo não deve ser deixada de lado. Um 
dos problemas enfrentados nas construções 
é o descarte dos materiais, em especial 
do concreto, que deve ser dispensado de 
forma consciente, para não causar impacto 
ambiental.

Em média, entre 2% e 3% de tudo que uma 
concreteira produz acaba retornando para as 
plantas e é descartado como resíduo. Essa de-
volução do material não utilizado no canteiro 
ocorre de duas formas distintas. A primeira 
é o lastro, material que fi ca impregnado no 
interior da betoneira após o descarregamento 
total do concreto. Já a sobra envolve qualquer 
volume residual não descarregado na obra e 
devolvido à concreteira.

Segundo Luiz de Brito Prada Vieira, consultor e especialista 
em Pesquisa e Desenvolvimento da Votorantim Cimentos, prati-
camente todos os tipos de concreto podem ser reciclados, como 
o endurecido e o fresco. As exceções são os especiais, como o 
pigmentando, que ao ser aproveitado resultará no concreto co-
lorido. O mesmo vale para o que recebe adições de fi bras.
 • Concreto endurecido - Para reciclagem do concreto endure-

cido é utilizado um britador especialmente desenvolvido para 
essa fi nalidade. O agregado que é produzido na britagem das 
sobras de concreto endurecido é conhecido como agregado 
reciclado;

 • Concreto fresco - Há duas maneiras de se reciclar o concreto 
fresco. A primeira é por meio de um aditivo estabilizador que 
reduz a velocidade de hidratação do concreto, prolongando o 
tempo o material em estado fresco. A segunda envolve o uso 
de equipamentos mecânicos - os recicladores - e a lavagem 

Reciclagem do concreto
pode benefi ciar o meio ambiente
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(Atas, balanços, editais e outros).

forçada do material, com água sob pressão, que separa o 
cimento dos agregados. O agregado obtido deste processo 
de reciclagem é conhecido como agregado recuperado;

 • Benefícios da reciclagem - “O principal ganho na reciclagem 
é o ambiental. Porém, é importante avaliar o balanço am-
biental caso a caso, considerando quesitos como método de 
reciclagem, equipamentos, demanda de energia do processo 
e qualidade do produto resultante”, observa o especialista 
da Votorantim Cimentos.

Além dos ganhos ambientais, há também o benefício econômico 
para as concreteiras e construtoras. Vale destacar as reduções nos 
custos de produção decorrentes da economia de matéria-prima 
de retirada e disposição de resíduos.

Mais informações sobre cada tipo de concreto que pode ser 
reciclado estão no site Mapa da Obra, da Votorantim Cimentos: 
(www.mapadaobra.com.br).

“O principal ganho na reciclagem é o ambiental.

Porém, é importante avaliar o balanço ambiental caso a caso”.
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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: DIONE DOS SANTOS RODRIGUES, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1964, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sinezio Marques Rodrigues e de Deus-
dete dos Santos Rodrigues. A pretendente: JUCÉLIA DE JESUS LISBOA, profi ssão: 
cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimen-
to: 31/01/1974, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Juvino Ferreira Lisboa 
e de Vitória Maria de Jesus Lisboa.

O pretendente: CICERO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Agrestina, PE, data-nascimento: 01/03/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Neri da Silva e de Maria Emilia da Silva. 
A pretendente: GISELY RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de serviçoes gerais, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1989, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucio Castor da Silva e de 
Ivone Ribeiro da Silva.

O pretendente: FELIPE MONTEIRO DE LIMA, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1993, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvana Monteiro de Lima. A pretendente: 
CRISTIANE PEREIRA DE ANDRADE, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Pindaré-Mirim, MA, data-nascimento: 12/04/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Izabel Pereira de Andrade.

O pretendente: MARCO AURELIO DA SILVA, profi ssão: assistente operacional, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1977, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista da Silva e de Maria 
do Carmo da Silva. A pretendente: JANETE MARIA DA SILVA, profi ssão: professora 
de educação especia, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 07/09/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Firmino da Silva e de Irene Maria da Silva.

O pretendente: JOSENILSON FARIAS VICENTE, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1969, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pedro Vicente e de Maria da Salete 
Farias Vicente. A pretendente: ELISANGELA PEREIRA BERNARDES, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1974, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio Bernardes e de Edith 
Pereira Bernardes.

O pretendente: JOÃO HENRIQUE DE SOUZA MARIANO, profi ssão: atendente, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Mariano e de Regina Helena 
Ferreira de Souza. A pretendente: AMANDA GOMES CORREIA, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Correia e de Cremilda 
Maria Gomes da Silva Correia.

O pretendente: VALTER RUFINO FERREIRA, profi ssão: aux. de fármacia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdevino de Jesus Ferreira e de 
Beatriz de Matos Rufi no Ferreira. A pretendente: ROSEMEIRE PEREIRA PINTO, pro-
fi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/02/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Tei-
xeira Pinto e de Kátia de Araujo Pereira Pinto.

O pretendente: LUCAS VIEIRA MATIAS, profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Matias e de Claudete Maria Vieira 
Matias. A pretendente: PALOMA TEIXEIRA DA CRUZ, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joseval Ribeiro da Cruz e de Maria 
Nilza Teixeira dos Santos.

O pretendente: ROGER KELVIN IWASAKI, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 01/04/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Siguetoshi Iwasaki e de Maria do Carmo Silva 
Iwasaki. A pretendente: JULIANA SANTOS DA MOTA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Lauro de Freitas, BA, data-nascimento: 08/05/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juraci Soares da Mota e de Luciana 
Souza dos Santos.

O pretendente: FELIPE SILVA MAGALHÃES, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdelino Pereira Magalhães e de Maria Augusta 
da Silva Magalhães. A pretendente: KETLEN KAROLINE PEREIRA DE ARAUJO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Carlos 
de Araujo e de Cleide Calixto Pereira.

O pretendente: NONSO FELIX NWOKIKE, profi ssão: fi scal, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Anambra, Nigéria, data-nascimento: 14/02/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emmanuel Nwokike e de Josephine Nwokike. 
A pretendente: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA, profi ssão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1983, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Francisco da Silva e de Eni 
Aparecida da Silva.

O pretendente: ÉDLES DE CAMARGO LOPES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson de Oliveira Lopes e de Sheila de 
Camargo. A pretendente: JAQUELINE BARBOSA DE CAMPOS, profi ssão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1999, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Caio Aparecido de Campos 
e de Maria Aparecida Barbosa Oliveira.

O pretendente: LEANDRO RUFINO GOMES DA SILVA, profi ssão: assistente con-
tabil, estado civil: solteiro, naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 16/09/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rufi no da Silva e 
de Edilma da Silva Gomes. A pretendente: MAYARA ARAUJO SOUZA, profi ssão: 
auxiliar contabil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/02/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eguinaldo 
Araújo da Costa e de Maria Lucielda de Souza.

O pretendente: REISNATIM DE MORAES CRISPIM, profi ssão: auxiliar torno me-
cânico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
05/01/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio dos 
Reis Crispim e de Benedita Alexandre de Moraes Crispim. A pretendente: ELAINE DE 
CASTRO PAZ, profi ssão: agente de recrutamento e seleç, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Diadema, SP, data-nascimento: 17/07/1981, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Bernardino da Paz e de Vera Lúcia de Castro Paz.

O pretendente: IGOR YUDI YAEGASHI JUNQUEIRA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Kona, data-nascimento: 28/12/1993, residente e domiciliado 
em Suzano, SP, fi lho de Carlos José Carvalho Junqueira e de Silvia Akiko Yaegashi 
Junqueira. A pretendente: ALEXANDRA SUEMY KUWABATA OLIVEIRA, profi ssão: 
comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: Jimokuji, data-nascimento: 16/06/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Andrade de 
Oliveira e de Monica Mayumi Kuwabata Oliveira.

O pretendente: DANIEL NOVAES DE OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA, profi s-
são: cabeleireiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/06/1990, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Raimundo Fernandes 
da Silva e de Maria Darque Novaes de Oliveira. A pretendente: JESSICA ARARUNA 
PIMENTA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 15/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Raimundo Cinoelzo Pimenta e de Elvira Ferreira Araruna Pimenta.

O pretendente: FERNANDO SIMPLICIO COSTA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Adalberto Costa e de Elisabete Sim-
plicio da Silva. A pretendente: LAYS OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1993, resi-
dente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de José Claudinê dos Santos e de Elizabeth 
Oliveira dos Santos.

O pretendente: MICHAEL DE OLIVEIRA ALONSO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 19/10/1992, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Marcos Alonso e de Silvana de Oliveira 
Alonso. A pretendente: ANTONIA AURILANE DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de ser-
viços gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: Buriti dos Montes, PI, data-nasci-
mento: 28/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de e de 
Antonia Batista de Sousa.

O pretendente: LEANDRO RAMOS DOS SANTOS, profi ssão: encarregado de pro-
dução, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lealdo Ramos dos Santos 
e de Gicelma Maria dos Santos Ramos. A pretendente: MARIA CÉLIA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-
nascimento: 21/02/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcelo Pedro dos Santos e de Maria Célia de Holanda.

O pretendente: FRANCISCO JORGE GUARINO VIANA, profi ssão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Cabo, PE, data-nascimento: 08/10/1969, residente e do-
miciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de José Nilo Viana e de Antonieta Guarino 
Viana. A pretendente: MIRIAN JANUARIO DE LIMA, profi ssão: escriturária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Ferreira de Lima e de Jaisa 
Januario Barbosa.

O pretendente: RODRIGO DE MOURA OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1980, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Mario de Oliveira e de Cleide Aparecida de Moura 
Oliveira. A pretendente: POLIANE FERNANDES DE OLIVEIRA, profi ssão: Assessor 
de Cliente I, estado civil: solteira, naturalidade: São João do Oriente, MG, data-nasci-
mento: 27/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agos-
tinho Teixeira de Oliveira e de Sônia Fernandes de Avelar Oliveira.

O pretendente: KAIQUE SOARES DOS SANTOS BARBOSA, profi ssão: assis-
tente técnico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/04/1997, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Rogerio dos Santos Bar-
bosa e de Cristiane Soares da Silva. A pretendente: EVELYN DOS SANTOS MATOS, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 31/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joelton de 
Novaes Matos e de Regiane Maria dos Santos.

O pretendente: JANE MARIA CARMO DE SOUSA, profi ssão: orientadora sócio 
educativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/03/1982, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Allam 
Kardec de Sousa e de Sonia Maria Carmo de Sousa. A pretendente: SIMONE PE-
REIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1974, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rondinei Dario Pereira da Silva e de Marilia Modesto 
de Mendonça.

O pretendente: RONALDO ALVES FERRO, profi ssão: eletrônico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1992, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Reginaldo Alves Ferro e de Maria Aparecida 
Fernandes Ferro. A pretendente: THAIS DA SILVA MELO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jurandir Araujo de Melo e de Roseane 
Maria da Silva Pita.

O pretendente: FÁBIO QUEIROZ NOVAIS, profi ssão: encarregado de operações, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1986, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Gomes Novais 
e de Maria dos Anjos Coelho Queiroz Novais. A pretendente: SINTIA KALINE DE 
OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: operadora de atendimento, estado civil: solteira, 
naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 25/08/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Humberto Xavier da Silva e de Maria Aparecida 
de Oliveira.

O pretendente: THIAGO NUNES RODRIGUES, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1986, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Nunes Rodrigues e de Maria Zuleide 
Alves de Sousa Rodrigues. A pretendente: PÂMELA CRISTINA DOS SANTOS PAU-
LO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/09/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Valdeci Bertoldo Paulo e de Ducinea dos Santos.

O pretendente: FLÁVIO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson da Silva e de Lourdes Aparecida da Silva. 
A pretendente: KELLY ALVES DE SOUSA, profi ssão: estudante, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Alves de Sousa e de Maria Gorete de Lima.

O pretendente: MARCELO DE SANTANA, profi ssão: téc. de informática, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1974, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marlene de Santana. A 
pretendente: ROSENI RAMOS DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Morro do Chapéu, BA, data-nascimento: 10/04/1976, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlindo José da Silva e de Elena 
Ramos da Silva.

O pretendente: DENNYS MIRANDA DO NASCIMENTO, profi ssão: comerciante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Robson Monteiro do Nascimento e de 
Claudia Regina Pereira Miranda do Nascimento. A pretendente: LARISSA GABRIELA 
DE OLIVEIRA CHAGAS, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: 
Santo André, SP, data-nascimento: 25/06/1998, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, fi lha de Waine Ferreira Chagas e de Viviane de Oliveira Rocha.

O pretendente: JOSÉ CLEMENTE FLORENCIO DA SILVA, profi ssão: açougueiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Águas Belas, PE, data-nascimento: 05/08/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cícero José Florencio e 
de Guimarina Bezerra da Silva. A pretendente: TEREZA CRISTINA DOS SANTOS 
BERNARDO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Bananeiras, PB, 
data-nascimento: 01/04/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Cícero Bernardo e de Maria dos Santos Bernardo.

O pretendente: WAGNER MOREIRA DAMASCENA DA SILVA, profi ssão: porteiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1995, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Wagner da Silva e de Simone Maria 
Moreira Damascena. A pretendente: BÁRBARA EVELYN QUEIRÓZ MARCELINO, 
profi ssão: caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/07/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos 
Marcelino e de Maria Aparecida Queiróz dos Reis.

O pretendente: RAFAEL EVANDRO MARQUES, profi ssão: promotor de vendas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jonas Aparecido Marques e de 
Tania Nunes Siqueira Marques. A pretendente: DAIENE DA SILVA ALVES DANIEL, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 10/04/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Adão George Alves e de Rosely da Silva Alves.

O pretendente: ANTONIO MARCOS VENÍCIUS DOS SANTOS, profi ssão: supervi-
sor de estoque, estado civil: solteiro, naturalidade: Campo Maior, PI, data-nascimento: 
16/06/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonia Cus-
tódia dos Santos. A pretendente: NATÁLIA TENÓRIO DE SOUZA BARROS, profi s-
são: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: Água Branca, AL, data-nasci-
mento: 24/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Clovis Pereira de Barros e de Maria Cleide Tenório de Souza Barros.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOÃO DOS SANTOS SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
fi nanceiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/01/1997), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Evandro de Sousa e de Maria Lucia dos Santos Sousa. 
A pretendente: MARIA ESTER FERREIRA CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/01/1998), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Michele Jane Ferreira Cardoso.
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 CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: DANIEL LIMA RIBEIRO, solteiro, administrador, natural de São Pau-
lo - SP, nascido em 04/12/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Plinio Jovem de Araujo Ribeiro e de Ana Alice Lima de Queiroz. A pretendente: DEBORA 
PAHOR PANZARINI, solteira, secretária bilíngue, natural de São Paulo - SP, nascida em 
05/02/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Norivaldo Panzarini 
e de Dalva Aparecida Pahor Panzarini.

O pretendente: GABRIEL VALADIERI GARISIO PINTO CESAR, solteiro, empresário, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 24/11/1987, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Marcos Garisio Pinto Cesar e de Sandra Aparecida Valadieri Pinto 
Cesar. A pretendente: DANIÉLLE MAURICIO CABRAL AMARO, solteira, médica, natural 
de São Paulo - SP, nascida em 20/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Augusto Lucas Amaro e de Terezinha Mauricio Cabral Amaro.

O pretendente: DIOGO MARCOLINO DE FREITAS, solteiro, motorista, natural de Olin-
da - PE, nascido em 01/01/1995, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
José Nelson de Freitas e de Maria Gorete Marcolino de Freitas. A pretendente: TATIANA 
APARECIDA DENARDI, solteira, secretária, natural de São Paulo - SP, nascida em 
09/09/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cesar Denardi e de 
Sonia Teresa Denardi.
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

O pretendente: AURELIANO FEITOZA DE ASSUNÇÃO, profi ssão: gari, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 19/02/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco José de Assunção e 
de Terezinha Feitoza de Assunção. A pretendente: EDILÉIA MOREIRA DE JESUS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Almenara, MG, data-nascimen-
to: 15/02/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edite 
Maria de Jesus.

O pretendente: THIAGO MACIEL MENDES, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas Mendes Albuquerque e de 
Socorro Maria Maciel dos Santos. A pretendente: CÍNTIA LUANA DA SILVA VIRGI-
NIO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Afogados da Ingazeira, PE, 
data-nascimento: 07/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Cícero Virginio da Silva e de Vilma Lúcia da Silva Virgínio.

O pretendente: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 27/06/1994, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wagner da Silva e de Elaine da Silva. A 
pretendente: BRUNA LOURENÇO DA SILVA, profi ssão: aux. de dep. pessoal, estado 
civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 05/08/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Altair Barbosa da Silva e de 
Sandra Aparecida Lourenço da Silva.

O pretendente: CLEITON TUNÚ BARBOSA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1981, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Domingos Xavier Barbosa e de Odete Tunú da Costa Bar-
bosa. A pretendente: EDNA DE SOUSA ARAÚJO SANTOS, profi ssão: operador de 
atendimento, estado civil: viúva, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimen-
to: 05/06/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emídio 
Antão de Araújo e de Maria Antonia de Sousa.

O pretendente: SANDRO DE SOUZA SANTOS, profissão: supervisor ope-
racional, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/03/1973, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Mario dos Santos e de Maria de Lourdes de Souza Santos. A pretendente: PATRI-
CIA RODRIGUES DA SILVA, profissão: professora ensino fundamental, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1975, residen-
te e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Rosendo Pereira da Silva Neto e de 
Edinalva Rodrigues da Silva.

O pretendente: LUIZ DOMINGOS DA ROCHA, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Bezerros, PE, data-nascimento: 06/08/1951, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Domingos da Rocha e de Izabel Maria da 
Silva. A pretendente: MARIA ISABEL GONÇALVES DE SOUZA, profi ssão: autôno-
ma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alvino Gonçalves de Sou-
za e de Luciana Soares de Jesus.

O pretendente: ALEXANDRE SILVA LEAL, profi ssão: conferente de qualidade, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 10/06/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agostinho de Sousa Leal 
e de Gildete Teixeira da Silva Leal. A pretendente: CICERA CYONE DA SILVA LIMA, 
profi ssão: aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Brejo Santo, CE, data-
nascimento: 20/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Nilson de Lima e de Francineide Candido da Silva.

O pretendente: GERLAN ARAUJO OLIVEIRA, profi ssão: auxiliara de almoxarife, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itacarambi, MG, data-nascimento: 20/11/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Martins de Oliveira e de 
Rosileide Rodrigues de Araujo. A pretendente: CAMILA RAIMUNDA DE OLIVEIRA 
SANTOS, profi ssão: auxiliar de classe, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 20/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Neilton Raimundo Santos e de Eide Leite de Oliveira.

O pretendente: ISLAN RODRIGUES SIMÃO, profi ssão: cabelereiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Itaporã, MS, data-nascimento: 16/04/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Bosco Simão Silva e de Josefa Rodrigues da 
Silva. A pretendente: JÉSSICA DE ANDRADE BELO, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Belo e de Maria das Graças 
de Andrade Belo.
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

Por essa razão, o professor de fi nan-
ças do ISAE – Escola de Negócios, 
Aleksander Kuivyogi Avalca, listou 

cinco dicas que podem ajudar a começar 
o ano de forma mais organizada. 
 1) Cautela com festas e férias - 

Quando chega fi nal de ano, as datas 
comemorativas como Natal e Ano 
Novo, fazem com que as pessoas 
aumentem seus gastos, sem ter um 
planejamento detalhado. Pelo fato 
de passarem por um ano compli-
cado, acabam comprando muitos 
presente, muita comida, reservas 
de lugares legais para passar as fé-
rias etc, querendo curtir e relaxar. 
Mas esses gastos normalmente são 
exagerados e o orçamento, muitas 
vezes, não está preparado para isso. 
Por essa razão, é importante fazer 
um planejamento de quanto se tem 
e quando se pode efetivamente 
gastar nessa ocasião.

 2) Dinheiro de férias e 13º  - Pra 
quem está endividado, com o cartão 

5 dicas fi nanceiras para começar bem 2018
Com a chega do fi m do ano, vêm também as promessas de mudança, a renovação dos desejos para 2018 e os planos para transformar as diversas áreas da 
vida. E para que isso seja realmente possível, é importante traçar estratégias, principalmente fi nanceiras

de credito estourado ou em cheque 
especial, é interessante utilizar 
esse valor para quitar as despesas 
maiores. Mas deve haver muito 
cuidado para que isso não vire 
uma bola de neve. Isso não deve 
ser padrão, pois esse dinheiro deve 
ser usado para aproveitar as férias. 
Porém, se você está endividado, 
quite todo o valor e se planeje 
melhor para o próximo ano.

 3) Promessas de virada de ano - 
Para muitas pessoas, a virada de 
um ano é um novo ciclo. Pensan-
do em renovação, é importante 
a mentalidade e a inteligência 
fi nanceira, ou seja, saber como 
usar melhor dinheiro.  Adaptar a 
vida com a nossa realidade e viver 
como puder e não como quiser. 
É necessário se preparar para a 
vida que se quer ter, por meio de 
reserva e investimentos, buscando 
estudar sobre fi nanças pessoais. 
A promessa para o novo ano deve 

ser: se comprometer a colocar 
como meta de 2018 trabalhar a 
mentalidade fi nanceira.

 4) Ano de eleição - Em um ano de 
eleição, o país sofre várias alterações. 
Esse momento pode afetar os juros, 
infl ação, o crescimento do país etc. 
Por isso, é preciso estar preparado. 
Fazer uma reserva fi nanceira é um 

ótimo plano para evitar ser pego 
desprevenido. Fazer investimentos, 
de forma que o dinheiro “trabalhe 
para você”, também é um passo 
importante. Isso serve para qualquer 
tipo de pessoa. Tanto as que sabem 
muito sobre assuntos fi nanceiros, 
quanto as que não sabem nada. É 
importante lembrar que investi-

mento não é poupança. Poupança 
é reserva. Investimento pressupõe 
CDB’s, LCI, tesouro direto ou fundos 
de investimentos e ações.

 5) Planejamento fi nanceiro - O 
ponto mais importante para que 
a receita esteja alinhada com as 
despesas é fazer um planejamento 
fi nanceiro. De acordo com Avalca, 
o ideal é fazer plano para os três 
meses seguintes. Colocar em uma 
planilha o quanto recebe, o quanto 
a família recebe (se for casado, 
quanto o marido ou a esposa ganha, 
se tem fi lhos que ajudam, quanto 
cada um ganha etc). 

Depois disso, listar todas as despesas: 
aluguel, prestação, seguro, condomínio, 
presentes de datas comemorativas, carna-
val, férias. Se ao fi nal do planejamento o 
saldo estiver negativo, é necessário voltar 
nas despesas e começar a fazer cortes. 
Dessa forma, é possível fazer ajustes 
para que nos próximos três meses não 
haja prejuízo. 
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