
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Sexta-feira,
29 de dezembro de 2017

Ano XV – Nº 3.537

“Se o Diabo 
entendesse de 
mulher, não tinha 
rabo nem chifre”.
Sérgio Porto (1923/1968)
(Stanislaw Ponte Preta)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,43% Pontos: 
76.402,08 Máxima de +0,48% 
: 76.437 pontos Mínima de 
+0,01% : 76.077 pontos Vo-
lume: 6,77 bilhões Variação 
em 2017: 26,86% Variação no 
mês: 6,16% Dow Jones: +0,16% 
(18h30) Pontos: 24.813,93 
Nasdaq: +0,03% (18h30) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3150 Venda: R$ 3,3155 
Variação: +0,09% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,39 Venda: R$ 3,49 
Variação: +0,09% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3074 Venda: R$ 
3,3080 Variação: +0,15% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2900 
Venda: R$ 3,4600 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$ 1.297,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,45% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 135,300 
Variação: +0,22%.

Cotação: R$ 3,3075 Variação: 
-0,23% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,1948  Venda: US$ 1,1949  
Variação: +0,43% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9600 Venda: R$ 
3,9620 Variação: +0,53% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9330 Ven-
da: R$ 4,1100 Variação: +0,42%.

tos: 6.941,62 Ibovespa Futuro: 
+0,2% Pontos: 76.760 Máxima 
(pontos): 76.970 Mínima (pon-
tos): 76.730. Global 40 Cotação: 
892,408 centavos de dólar Va-
riação: estável.

O Brasil deve crescer 
2% em 2018 e vai aju-
dar a melhorar o PIB 

da América Latina, prevê a 
Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe 
(Cepal) em relatório de pre-
visões para a região. Este ano, 
a economia brasileira deve 
avançar 0,9%, pondo fi m aos 
dois anos de recessão que 
marcaram 2015 e 2016.

“O resultado regional em 
2018 será explicado em parte 
pelo maior dinamismo que 
apresentará o crescimento 
econômico do Brasil”, desta-
ca o relatório da Cepal, que 
prevê alta de 2,2% para o PIB 

Cepal: PIB do Brasil deve 
crescer 2% e impulsionar 
expansão da América Latina

da América Latina no ano que 
vem, acima do patamar de 1,3% 
previsto para 2017.

A avaliação da Cepal é que 
a economia brasileira está 
melhorando, depois da severa 
crise dos últimos dois anos, 
mas em 2017 os indicadores 
de demanda e produção “ainda 
não mostram um quadro de 
recuperação sustentável”. O 
consumo, ressalta o documen-
to, foi benefi ciado por medidas 
pontuais, como os saques das 
contas inativas do FGTS. No 
começo do ano, a visão da Ce-
pal era de que o PIB brasileiro 
não fosse crescer mais de 0,4% 
em 2017.

Apesar do esforço do governo 
de Michel Temer para ajustar as 
contas públicas, a Cepal ressalta 
que o défi cit público segue eleva-
do e a dívida do governo mantém 
sua trajetória de crescimento. 
Dados divulgados ontem (28), 
pelo Banco Central mostram 
que a relação dívida bruta/PIB, 
um dos principais indicadores de 
solvência de um país, fi cou em 
74,4% em novembro ante 69,9% 
do fi nal de 2016.

Além do Brasil, maior econo-
mia da região, outros países da 
América Latina devem ter PIB 
maior em 2018: o Chile deve 
avançar 2,8% ante 1,5% em 2017; 
a Colômbia deve ter expansão 

A avaliação da Cepal é que a economia brasileira está melhorando,

depois da severa crise dos últimos dois anos.

de 2,6% ante 1,8% e o Peru 
pode crescer 3,5% ante 2,5%. O 
Panamá é a economia da região 

que deve ter maior crescimento, 
de 5,5%, seguida da República 
Dominicana (5,1%) e Nicarágua 

(5,0%). Já a Venezuela deve 
encolher 5,5%, menos que os 
9,5% de 2017 (AE).

O ministro da Secretaria 
de Governo, Carlos Marun, 
negou ontem (28) que tenha 
condicionado a liberação de 
recursos para os governadores 
ao comprometimento deles na 
busca de votos para aprovar a 
reforma da Previdência. Em 
nota, o ministro rebateu críticas 
às suas declarações da última 
terça-feira (27), de que teria 
pedido aos governadores, que 
aguardam fi nanciamentos de 
bancos públicos, reciprocidade 
sobre a reforma previdenciária.

“Assisti a citada entrevista e 
desafi o qualquer um a destacar 
o trecho em que afi rmo que 
fi nanciamentos estão condi-
cionados ao apoio à necessária 
reforma da Previdência. Afi r-
mei, como reafi rmo, que espero 
que todos os agentes públicos 
tenham a responsabilidade 
de contribuir neste momento 
histórico da vida da nação”, 
declarou, em nota. Contudo, 
Marun afi rmou ainda que vai 
dialogar de forma especial com 
aqueles que estão sendo bene-
fi ciados por ações do governo, 
“pleiteando o seu envolvimento 
no esforço que estamos fazendo 
para realizar as reformas que o 
Brasil necessita”.

Ministro da Secretaria de 

Governo, Carlos Marun.

O deputado federal Pedro Fer-
nandes (PTB-MA) informou que 
foi convidado para assumir o Mi-
nistério do Trabalho. A nomeação, 
segundo ele, deve ser publicada 
no Diário Ofi cial da União hoje 
(29) e a posse foi marcada para 
4 de janeiro. 

Na quarta-feira (27), Ronaldo 
Nogueira, que também é depu-
tado pelo PTB, pediu demissão 

Valor do IPVA 2018 
Os proprietários de veículos 

registrados no Estado de São 
Paulo já podem conferir o valor 
do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) 
na rede bancária ou diretamente 
no endereço (www.valoripva2018.
fazenda.sp.gov.br), mediante o 
número do Renavam e placa do 
veículo. Para automóveis, cami-
nhonetes, ônibus, micro-ônibus, 
motos e similares, o vencimento 
começa no dia 9 de janeiro.

O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, ironizou on-
tem (27) a decisão do Brasil 
e Canadá de expulsar os di-
plomatas venezuelanos dos 
respectivos países, e chamou 
o seu homólogo argentino, 
Mauricio Macri, de “rato de 
esgoto” e “padrinho da máfi a” 
da “extrema-direita” vene-
zuelana. Durante discurso, o 
mandatário agradeceu o Brasil 
e Canadá por atacar a decisão 
da Assembleia Constituinte, 
que não reconhece.

“Me agrada muito que o go-
verno não eleito de extrema 
direita do Brasil e o governo 
com complexo imperialista, 
de extrema direita e racista do 
Canadá tenham reconhecido 
o poder plenipotenciário da 
Assembleia Nacional Cons-
tituinte”, disse. “Chanceler, 
agradeça a eles de minha parte, 
por favor, ofi cialmente, por 
escrito”, determinou Maduro 
a seu ministro das Relações 
Exteriores, Jorge Arreaza.

 Presidente da Venezuela, 

Nicolás Maduro.

2018 começará com 
a maior ‘Superlua’ 
do ano

O ano de 2018 terá início com 
uma “Superlua”, que acontecerá 
no dia 1º de janeiro, às 19h56, pelo 
horário de Brasília. O satélite na-
tural atingirá seu perigeu, ou seja, 
distância mínima da Terra, neste 
horário, fi cando a 356,5 mil km da 
superfície do planeta (a distância 
normal é de 384 mil km).

Apesar de não ser perceptível, 
a próxima Superlua será a de 
maior proximidade com a Terra 
no ano de 2018. Ela estará 100 
km mais próxima que a última, 
que ocorreu em 3 de dezembro 
de 2017. O evento foi descrito 
pela NASA como a “Trilogia da 
Superlua”, já que o fenômeno 
também se repetirá em 31 de 
janeiro de 2018, quando será 
acompanhado por um eclipse 
total do astro.

Quando o fenômeno ocorre 
duas vezes em um mesmo mês, 
ele é chamado de “Superlua 
Azul”. De acordo com o “Virtual 
Telescope Project”, uma pla-
taforma online de telescópios, 
tanto a Lua Nova quanto a Cheia 
podem ser “Superluas”, desde 
que atinjam a distância mínima 
da superfície terrestre (ANSA).

Va
lte

r C
am

pa
na

to
/A

B
r

EP
A

O BNDES vai destinar, ao 
longo do ano que vem, R$ 100 
milhões de seu Fundo Social 
para a instalação de 6.800 cis-
ternas de segunda água (52 mil 
litros cada) em nove estados 
do Semiárido. As cisternas 
chegarão às famílias da região 
por meio de parceria com a Ar-
ticulação Semiárido Brasileiro 
(ASA), formada por mais de 3 
mil organizações da sociedade 
civil, como sindicatos rurais, 
associações de agricultores, 
cooperativas e ONGs.

A ASA faz um levantamento 
permanente das áreas mais 
necessitadas e das famílias 
aptas a receber as cisternas no 
Semiárido, região que abrange 
os estados de Alagoas, da Bahia, 
do Ceará, de Minas Gerais, da 
Paraíba, de Pernambuco, do 
Piauí, do Rio Grande do Norte 
e de Sergipe. São ao todo 1.135 
municípios, onde vivem cerca 
de 23,8 milhões de brasileiros, 
sendo 8,5 milhões na área rural.

As cisternas de segunda água 
captam e armazenam água da 
chuva para ser usada na irriga-

As cisternas armazenam água 

da chuva para ser usada na 

irrigação de plantações e na 

criação de animais.
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A presidente do STF, minis-
tra Cármen Lúcia, suspendeu 
ontem (28) parte do decreto 
de indulto natalino, assinado 
pelo presidente Temer, por 
considerá-lo inconstitucional. 
A decisão atende a pedido 
da procuradora-geral, Raquel 
Dodge, que questionou a lega-
lidade do decreto presidencial 
que deixou mais brandas as 
regras para o perdão da pena de 
condenados por crimes come-
tidos sem violência ou ameaça, 
como corrupção e lavagem de 
dinheiro.

“Indulto não é nem pode ser 
instrumento de impunidade. É 
providência garantidora, num 
sistema constitucional e legal 
em que a execução da pena 
defi nida aos condenados seja 
a regra, possa-se, em situações 

Presidente do STF, 

ministra Cármen Lúcia.

Capital tem menor 
fi la por creche dos 
últimos 10 anos

A Secretaria Municipal de 
Educação anunciou ontem (28), 
que atingiu a menor demanda 
por vaga em creche desde que 
o dado começou a ser divulgado 
pela gestão municipal, em 2007. 
Segundo a pasta, 44.094 crian-
ças de 0 a 3 anos aguardam por 
uma vaga. A secretaria afi rmou 
ainda que, neste ano, foram 
criadas 26 mil vagas nos Centros 
de Educação Infantil.

De acordo com a pasta, a ca-
pital ultrapassou, pela primeira 
vez, o número de 300 mil crian-
ças atendidas em creches. Em 
2007, quando teve início a série 
histórica, havia 79.231 crianças 
esperando por uma vaga. O pico 
foi em 2011, quando a demanda 
era de 101.165. O ano passado 
terminou com 65.040 na fi la. 
Todos os números se referem 
à situação em dezembro.

A Prefeitura informou que, 
para a ampliação das vagas, 
realizou convênios com organi-
zações civis e que os convênios 
foram feitos em todas as regiões 
da capital.

“Também foram retomadas 
26 obras de unidades de Edu-
cação Infantil, uma delas já 
inaugurada em São Miguel com 
capacidade para 200 alunos e 
mais quatro serão entregues no 
início de 2018 (AE).
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Em pronunciamento, Maduro 
ataca Argentina, Brasil e Canadá

de negócios e o mais alto fun-
cionário de Caracas no país, 
em reciprocidade à decisão 
do governo de Maduro. Um dia 
antes, o Canadá anunciou que 
o embaixador venezuelano já 
não era “bem-vindo” e também 
declarou o encarregado de ne-
gócios do mesmo país “persona 
non grata”.

Durante o discurso, Maduro 
também aproveitou para atacar 
o líder argentino. “Macri é o 
padrinho da direita fascista 
venezuelana, se ele viesse 
governar a Venezuela, faria 
pior do que o que está fazendo 
na Argentina”, disse. Maduro 
intensifi cou suas críticas con-
tra seu homólogo argentino, 
principalmente pela polêmica 
lei que reformou o sistema de 
aposentadoria no país. “Se um 
Macri chegar à presidência da 
Venezuela acabaria o sistema 
de segurança, a proteção social, 
por isso devemos valorizar o 
que estamos fazendo”, fi nalizou 
Maduro (ANSA).

No último sábado (23), a pre-
sidente da Constituinte, Delcy 
Rodríguez, declarou “persona 
non grata” o embaixador bra-
sileiro Ruy Pereira, e expulsou 
o encarregado de negócios 
canadense, Craig Kowalik. 
Entretanto, nesta terça-feira 
(26), o Brasil fez o mesmo 
com o diplomata venezuelano 
Gerardo Delgado, encarregado 

Marun rebate críticas à 
declaração sobre reforma

Para ele, a reação contrária 
ao seu posicionamento parte 
“daqueles que querem conti-
nuar omitindo a participação 
do governo federal nas ações 
resultantes de fi nanciamentos 
obtidos junto aos bancos públi-
cos” e que buscam resultados 
eleitorais. Citando como exem-
plo a repactuação das dívidas, 
o parcelamento do débito da 
Previdência e o parcelamento 
da multa no processo de repa-
triação de divisas, o ministro 
ressaltou que o governo sempre 
prestigiou e apoiou os estados 
e municípios (ABr).

Cármen Lúcia suspende parte 
do decreto de indulto natalino

crime. Nem pode ser ato de 
benemerência ou complacên-
cia com o delito, mas perdão 
ao que, tendo-o praticado e 
por ele respondido em parte, 
pode voltar a reconciliar-se 
com a ordem jurídica posta”, 
acrescentou Cármen Lúcia em 
outro trecho da decisão.

A decisão da presidente do 
STF suspende os artigos 8º, 10 
e 11, além de parte dos artigos 
1º e 2º do decreto de Temer. 
Cármen Lúcia ressalta que 
se os dispositivos não forem 
suspensos imediatamente, 
o indulto transforma-se “em 
indolência com o crime e in-
sensibilidade com a apreensão 
social que crê no direito de 
uma sociedade justa e na qual 
o erro é punido e o direito 
respeitado” (ABr).

específi cas, excepcionais e não 
demolidoras do processo penal, 
permitir-se a extinção da pena 
pela superveniência de medida 
humanitária”, afi rmou Cármen 
Lúcia ao acatar pedido da PGR.

“Indulto não é prêmio ao 
criminoso nem tolerância ao 

BNDES libera recursos para 
cisternas no Semiárido

ção de plantações e na criação 
de animais. Os destinatários são 
famílias rurais de baixa renda 
atingidas pela seca ou pela falta 
regular de água no Semiárido. 
70,3% dos benefi ciários das 
cisternas de segunda água 
são mulheres; 86,4% recebem 
o Bolsa Família; 80,7% estão 
localizados em comunidades 
rurais; 20,3% têm ensino fun-
damental até a 4ª série e 14,7% 
são analfabetos. A atividade 
principal da maior parte desses 
agricultores é a produção de 
hortifrutigranjeiros (ABr).

Pedro Fernandes assumirá Ministério do Trabalho
e deixou o comando do ministé-
rio. A decisão foi motivada pela 
sua intenção de concorrer nas 
eleições do ano que vem. De 
acordo com Fernandes, o convite 
foi feito pelo líder do partido, 
Jovair Arantes (GO), que ligou 
enquanto estava reunido com 
o presidente Michel Temer, no 
Palácio do Planalto. Segundo 
Fernandes, “foi um susto” ao 

receber a ligação, mas aceitou 
de imediato.

“Depois do susto, a gente 
ponderou e acabou aceitando. 
Já não era minha pretensão 
concorrer [às eleições de 2018], 
já estou com cinco mandatos, 
eu já estava pensando em parar, 
talvez tenha sido isso que tenha 
ajudado a me escolher, talvez”, 
disse o deputado (ABr).
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COLUNA DO HERÓDOTO

Não é fácil aceitar 

mudanças. Nem 

individual, nem 

coletivamente. A posição 

de conforto em uma 

determinada situação 

ou realidade é o que 

todos pedem todos os 

dias. 

Não se  leva em con-
sideração que isto é 
frágil, isto é, mais cedo 

ou mais tarde vai ter que se 
adaptar a uma nova realida-
de, quer queiram, quer não. 
Obviamente que há reação à 
mudança e a argumentação é 
proveniente do passado, por-
tanto totalmente inadequada 
para avaliar o futuro. A dis-
posição para se aceitar novas 
ideias e suas consequências 
não é sufi ciente, é preciso um 
esforço maior, o de abandonar 
as ideias e concepções antigas. 

A resistência se faz com 
argumentos poderosos e que 
estão arraigados na sociedade 
e são aceitos, de uma forma 
geral, por todos. Por isso os 
que propõem mudanças são 
perseguidos, caluniados, e 
muitas vezes condenados ao 
ostracismo. Lutam contra a 
corrente, não se conformam 
em correr no meio  da mana-
da em direção a um desastre 
anunciado. Portanto liderar o 
processo é um trabalho árduo, 
ingrato e é preciso acima de 
tudo convicção que se muda 
para o bem estar de todos.

Hoje se vive muito mais do 
que no passado. A expectativa 
de vida no Brasil em 1960 era 
de 55 anos, em 2016, 75. De 
acordo com a lei da previdên-
cia, um contribuinte depois 
de 35 anos se aposentava. Se 
começasse aos 14 anos, com 49 
estaria recebendo os “proven-
tos “. Segundo a média de vida 
fi caria 6 anos aposentado. Com 
o mesmo cálculo hoje, ou seja, 
se aposentar com 49 e viver até 
os 75, em média, fi caria com 
26 anos de aposentadoria. A 
tendência de se  viver cada 
vez mais, continua, felizmente. 

O sistema brasileiro para se 
manter em pé precisa da con-
tribuição mensal de seis pesso-
as, para pagar a aposentadoria 

de uma única. Isto era possível 
quando, a taxa de fecundidade, 
em média, era de 2,3 fi lhos por 
mulher. Atualmente é de 1,2 e 
continua caindo por uma série 
de razões. As famílias com 
muitos fi lhos são um fenômeno 
do passado, não do presente.  
Em 2050 serão apenas dois 
contribuintes  da previdência 
para cada aposentado. 

O sistema vai se manter de 
pé? O Estado entraria com 
a diferença que já falta para 
cumprir o que está na lei atu-
al? No bojo desses números 
o debate é se é necessário ou 
não instituir uma  idade míni-
ma para homem e mulher se 
aposentarem. Como se explica 
que os servidores do Estado 
conseguiram condições para 
se aposentar muito mais favo-
ráveis do que os empregados 
das empresas? 

A elite nacional tem duas 
caras. Enquanto empresária, 
urbana ou rural, pressionava 
para que a lei  fosse restrita 
e sua contribuição a menor 
possível. Os fazendeiros desde 
a época colonial nada contribu-
íam. No entanto quando esta 
mesma elite tomava conta do 
governo, usava os recursos do 
Estado, e não os seus, para 
distribuir benesses. Não saia 
do seu bolso, mas do contri-
buinte, portanto era pródiga, 
uma forma de ter controle 
do aparelho estatal, nomear 
apaniguados e se locupletar 
das oportunidades de negócios 
públicos. 

Aposentadoria com o valor 
do último salário, reajuste para 
aposentados como os da ativa, 
poucos anos de contribuição, 
quinquênios, férias de 60 dias 
para alguns, acumulação de 
penduricalhos isentos de im-
posto de renda e contribuição 
previdenciária e por aí vai. 
Portanto como uma deusa de 
duas faces a elite sempre teve 
duas atitudes registradas na 
história. Até o momento pre-
sente quando a fragilidade do 
sistema que montou se esgotou 
e tem que ser substituído por 
outro. Qual? 

Está nas mãos da sociedade 
brasileira. Como um todo.

 
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News, tv aberta de notícias.

CCOOLUUNA DOO HERÓÓDOOTOO

Heródoto Barbeiro (*)

Duas faces
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Segundo resolução nor-
mativa publicada no Di-
ário Ofi cial da União, o 

empresário deverá comprovar 
sua condição, apresentando 
documentos que confi rmem a 
inscrição nos órgãos competen-
tes por no mínimo seis meses 
e sua regularidade cadastral na 
Receita Federal.

Segundo a ANS, a medida 
tem como objetivo coibir 
abusos relacionados a esse 
tipo de contratação, como a 
constituição de empresa ex-
clusivamente para esse fi m. 
Também busca dar mais segu-
rança jurídica e transparência 
ao mercado, ao estabelecer as 
particularidades desse tipo de 
contrato. Para manter o con-
trato, o empresário individual 
deverá conservar a sua inscri-
ção nos órgãos competentes e 
a regularidade do seu cadastro 

A ANS regulamentou a contratação de plano de saúde coletivo 

por empresários individuais.

Uma onda de frio na América 
do Norte derrubou as tempera-
turas no Canadá e nos Estados 
Unidos desde o feriado do Natal 
e deve continuar afetando a re-
gião até meados de janeiro. No 
Canadá, autoridades afi rmam 
que as temperaturas estão en-
tre dez e vinte graus mais baixas 
que a média para esta época 
do ano. Em algumas regiões, 
como no norte de Ontário, a 
temperatura chegou a -50 graus 
Celsius (ºC), na madrugada de 
ontem (28).

Nos Estados Unidos, o clima 
frio afeta todas as regiões do 
país, especialmente o Centro-
-Oeste e o Nordeste. Minnesota 
registrou 36°C negativos. A 
cidade de Erie, na Pensilvânia, 
decretou estado de emergência 
devido a neve que cai desde 
sábado e já acumula 1,6 metro 
de altura, o que difi culta a cir-
culação nas ruas. 

Em Nova York, as autori-

A cidade de Erie, na Pensilvânia, decretou estado de emergência 

devido a neve.

ONU pede fi m 
de ataques 
“indiscriminados” 
contra civis no 
Iêmen

O coordenador humanitário 
da Organização das Nações Uni-
das (ONU) para o Iêmen, Jamie 
McGoldrick, pediu ontem (28) o 
fi m dos ataques indiscriminados 
contra civis no país, que causa-
ram 109 mortes nos últimos dias. 
Em comunicado, a ONU citou um 
bombardeio contra um mercado 
popular na província, na última 
terça-feira (26), no qual morreram 
pelo menos 54 civis, entre eles oito 
crianças, e mais 32 fi caram feridos.

Nesse mesmo dia, 14 pessoas 
da mesma família foram mortas 
na província da Al Hudaydah em 
outro bombardeio, segundo o co-
municado. Nos dez dias anteriores, 
de acordo com a nota, 41 pessoas 
morreram e 43 fi caram feridas em 
vários ataques aéreos em diversas 
províncias iemenitas. O represen-
tante da ONU também relatou que, 
nos últimos dias, foram registrados 
disparos de artilharia indiscrimina-
dos contra bairros residenciais em 
Al Haima, que deixaram vítimas e 
forçaram o deslocamento de muitas 
famílias (ABr/ EFE).

O ministro da Educação, 
Mendonça Filho, assinou 
ontem (28) a portaria que 
estabelece um aumento de 
6,81% para o piso salarial 
dos professores para 2018. O 
reajuste anunciado segue a 
Lei do Piso, que estabelece a 
atualização anual do piso na-
cional do magistério, sempre 
a partir de janeiro. Segundo 
o MEC, por estar acima do 
índice de infl ação previsto 
para este ano, o piso nacional 
do magistério terá um ganho 
real de 3,9% e um salário de 
R$ 2.455,35, para jornada de 
40 horas semanais. 

Nos últimos dois anos, 
os professores tiveram um 
ganho real de 5,22%, o que 
corresponde a R$ 124,96, de 
acordo com a pasta. Para o 
presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
em Educação, Heleno Araújo, 
o percentual está dentro do 
esperado, pois foi calculado 
de acordo com o mecanismo 

Nos últimos dois anos, os professores tiveram

um ganho real de 5,22%.

Recompensa sobre 
paradeiro de acusados 
da morte de PM

O Portal dos Procurados do 
Disque-Denúncia divulgou ontem 
(28) cartaz com a recompensa 
de R$ 5 mil  por informações que 
levem à prisão de Valdenir da Silva 
Ramalho, o Tazinho ou TZ, de 37 
anos, chefe do tráfi co de drogas do 
Morro do Viradouro, Preventório 
e Cantagalo, em Niterói, região 
metropolitana do Rio, e de seu 
fi lho Victor de Abreu Ramalho, o 
Vitinho ou VT, de 19 anos.

De acordo com a Justiça, Valdenir 
já responde pelos crimes de homicí-
dio, organização criminosa e tráfi co 
de drogas. Pai e fi lho também costu-
mam praticar roubos a pedestres e 
veículos em vários pontos de Niterói. 
Eles são ligados à facção criminosa 
Comando Vermelho e já são consi-
derados foragidos da Justiça.

A Delegacia de Homicídios 
conseguiu identifi car os dois trafi -
cantes como autores da morte do 
sargento da PM, Fábio Alexandre 
Eufrázio Silva, de 45 anos, lotado 
no batalhão da Maré. O crime acon-
teceu na madrugada do último dia 
18, na Av. dos Democráticos, em 
Manguinhos, zona norte do Rio.

Fábio patrulhava a região ao lado de 
outro policial, quando parou um carro 
modelo Cobalt, com seus ocupantes 
em atitude suspeita. O primeiro 
a descer do carro foi o criminoso 
identifi cado como Edgard Gomes, o 
Cajá, que já está preso. O PM tentou 
abrir a porta da patrulha, mas não teve 
tempo, e foi fuzilado à queima-roupa, 
levando 19 tiros (ABr). 
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Enquanto o mercado de 
smartphones está criando dis-
positivos maiores e mais poten-
tes, uma empresa decidiu ir no 
sentido oposto e criou o menor 
celular do mundo. Trata-se do 
Zanco Tiny T1.

O aparelho tem 4,67 centíme-
tros de altura por 2,1 de largura, 
1,2 cm de espessura e pesa 
apenas 13 gramas. Além disso, 
há uma tela de 0,49 polegadas 
com resolução de 64x33 pixels, 
teclado numérico, alto-falante, 
microfone, entrada para chip 
nano, porta de carregamento 
USB. Segundo a empresa, o tele-
fone funciona em redes 2G e sua 
bateria permite o uso por três dias 

em tempo de espera e três horas 
de conversação. Ele também 
pode armazenar 300 números de 
contatos, 50 ligações e mensagens 
de texto mais recentes.

No entanto, o celular não 
instala aplicativos, não tem 
câmera e não conta com muito 
espaço para carregar arquivos. 
A fi cha técnica inclui memória 
RAM de 32 MB e 32 MB de ar-
mazenamento, sem espaço para 
cartões de memória. O pequeno 
“Tiny T1” está disponível em 
campanha de arrecadação no 
Kickstarter, e pode ser adquiri-
do por 35 e 39 libras esterlinas, 
com entrega prevista para maio 
de 2018 (ANSA).

Zanco Tiny T1, o menor celular do mundo.

Divulgação

Empresário individual terá 
que cumprir exigências

para plano de saúde coletivo
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) regulamentou a contratação de plano de saúde 
coletivo por empresários individuais

desde que faça a notifi cação 
com 60 dias de antecedência. A 
comprovação anual da condição 
de empresário individual e dos 
requisitos de elegibilidade dos 
benefi ciários a ele vinculados 
também deverá ser exigida nos 
contratos celebrados antes da 
vigência dessa resolução.

A nova norma estabelece 
ainda que a operadora deve 
informar ao contratante as 
principais características do 
plano a que está se vinculando, 
como o tipo de contratação e 
as regras relacionadas. O con-
trato só poderá ser rescindido 
unilateralmente pela operadora 
após um ano de vigência e na 
data de aniversário, mediante 
notifi cação prévia de 60 dias. A 
proposta de resolução passou 
por consulta pública entre 
agosto e setembro, e entrará em 
vigor em 30 dias (ABr).

na Receita Federal. 
As operadoras e as adminis-

tradoras de benefícios deverão 
exigir esses documentos no 
momento da contratação do 

plano e anualmente, no mês 
de aniversário do contrato. Se 
for constatada a ilegitimidade, 
a operadora do plano de saúde 
poderá rescindir o contrato, 

Piso do magistério terá aumento 
de 6,81% no ano que vem

já utilizado nos últimos anos. 
No entanto, ele alerta para o 
fato de que faltam dois anos 
para o cumprimento da meta 
17 do Plano Nacional de Edu-
cação, que estabelece que até 
2020 o salário médio dos pro-
fessores deve ser equiparado 
com o salário médio de outras 
profi ssões. 

“Vai precisar de um esforço 
maior do MEC, junto com esta-
dos e municípios para que essa 
meta seja alcançada até 2020”, 

disse Araújo. O piso salarial 
dos docentes é reajustado 
anualmente, seguindo as re-
gras da chamada Lei do Piso, 
que defi ne o mínimo a ser 
pago a profi ssionais em início 
de carreira, com formação de 
nível médio e carga horária de 
40 horas semanais. O critério 
adotado para o reajuste desde 
2009 tem como referência o 
índice de crescimento do valor 
mínimo por aluno ao ano do 
Fundeb (ABr).

Onda de frio derruba temperaturas 
nos Estados Unidos e no Canadá

dades aconselham turistas e 
moradores a não saírem nas 
ruas sem roupas térmicas e 
apropriadas para o frio extre-
mo. A cidade atrai milhares 
de turistas para a festa de 
réveillon na Time Square, 
em Manhattan. O frio intenso 

também afeta os estados do Sul 
onde o inverno costuma ser um 
pouco mais ameno. No fi m de 
semana, a temperatura pode 
chegar a -10°C na Geórgia e no 
Texas, com previsão de neve. 
A onda de frio deve durar até 
meados de janeiro (ABr).

Menor celular do mundo 
com menos de 5 cm
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Como alcançar o
Bem-Estar com Hipnose

O estado de bem-estar 

pode ser defi nido como 

um sentimento de 

tranquilidade mental, 

paz, satisfação, em que 

as sensações e emoções 

positivas superam 

com grande vantagem 

quaisquer contrárias

Normalmente, as pessoas 
não conseguem passar 
muito tempo desta 

forma porque a mente é muito 
sensível às emoções negativas 
como preocupação, ansiedade, 
etc e está sensibilidade faz com 
que o sentimento não agradá-
vel ocupe a atenção mental 
que deveria estar focada em 
pontos positivos. 

Mas nós temos uma boa no-
tícia. Você não precisa esperar 
que todos os seus problemas 
sejam resolvidos para se sentir 
bem. As pessoas que vivem 
em plenitude não são aque-
las sem problemas, mas com 
habilidade para condicionar a 
mente para perceber com mais 
sensibilidade as sensações 
positivas que já estão presen-
tes em suas vidas. Mas como 
fazer isso? Como condicionar 
a mente para uma mudança de 
percepção assim? A resposta é 
simples, Hipnoterapia! A tera-
pia feita com Hipnose.

Explicação rápida: Sim, 
a hipnose é real. E não, ela 
não existe apenas para fazer 
as pessoas comerem cebola 
como se fosse maçã ou ainda 
para fi carem coladas no chão. 
A Hipnose é um fenômeno 
natural, acessível para 100% 
das pessoas com saúde mental 
e que tem uma função muito 
nobre e positiva em suas vidas, 

porque permitir a reprograma-
ção mental de maneira rápida 
e duradoura. Esta área de 
estudos e práticas é chamada 
de Hipnoterapia.

Através da Hipnoterapia 
é possível fazer uma pessoa 
alterar qualquer padrão de 
pensamento negativo, tratar 
transtornos comportamentais, 
superar vícios, fobias, traumas, 
melhorar o poder de foco, con-
centração, aprendizagem e até 
emagrecer. Estas são apenas 
algumas das possibilidades. E 
estes resultados são possíveis 
em até seis sessões em média, 
menos de duas meses.

Com a aplicação da hip-
noterapia para o bem-estar, 
o paciente aprende a con-
dicionar naturalmente seus 
pensamentos com mais ênfase 
para a gratidão, a autoestima, 
a motivação, e diversos outros 
sentimentos positivos sem 
fazer com que os problemas 
desapareçam – mesmo porque 
eles precisarão ser resolvidos 
– mas fazendo com que rece-
bem a devida dose de atenção 
apenas nos momentos e na 
intensidade certa.

Imagine-se alcançando uma 
qualidade de vida mais con-
fortável mentalmente, sem 
incômodos, com bom humor 
e vitalidade, em poucas se-
manas. 

Busque seu bem-estar. A 
Hipnose é uma grande aliada, 
desde que praticada por profi s-
sionais sérios e com formação 
devida nesta área.

(*) - Especialista em comunicação, 
é CEO do Instituto Versate. Foi 

co-fundador de startups de visibili-
dade internacional como Sorteador, 

UaiseLabs, MoradaWeb, entre outras. 
Certifi cação em Coaching pela 

International Association of Coaching 
(www.institutoversate.com.br).

Thiago Porto (*)

A - Óculos de Grau
Lançado em julho, o programa Ótica Cidadã, que oferece óculos a R$ 60 
(sessenta reais) para a população de baixa renda, está ampliando sua 
base de atendimento, com o aumento da faixa de renda para ter direito 
ao benefício. Antes restrito a benefi ciários do Bolsa Famíia, agora o 
programa atende também aos assalariados, aposentados e pensionistas 
com rendimento de até R$ 1.200. Além disso, os desempregados que 
comprovarem a rescisão, e seu útimo contracheque com até este valor, 
também terão direito aos óculos. Ao todo, cinco redes fazem parte 
do programa no país inteiro: Óticas Diniz, Chilli Beans, Mercadão dos 
Óculos, Óticas Carol e Óticas Visão. O benefício é extensível a cônjuges 
e fi lhos menores de idade. Mais informações: (www.oticacidada.org.br). 

B - Bebês da Virada
Todos os bebês que nascerem no Brasil, de parto normal, entre 0h e 2h 
do dia 1º de janeiro de 2018 vão receber, gratuitamente, um plano de 
previdência da Icatu Seguros com R$ 2.018,00 investidos. A ação (www.
bebesdavirada.com.br), que ocorre pelo quarto ano consecutivo, também 
oferece um prêmio especial: caso um dois pais do bebê da virada já seja 
cliente da seguradora, a criança receberá o prêmio em dobro, ou seja, 
R$ 4.036,00. A iniciativa, que premiou 74 crianças nas três edições an-
teriores, não é sorteio e não precisa de cadastro prévio. Para participar, 
a família deverá entrar em contato com a Icatu Seguros e apresentar a 
documentação solicitada. Despertar o interesse da população em pla-
nejar o futuro fi nanceiro desde cedo. Essa é a principal ideia da ação. 

C - Reciclando Garrafas  
Uma máquina que recebe garrafas de vidro usadas e em troca dá des-
contos em contas de luz, passagens de ônibus ou livrarias. Assim fun-
ciona o novo modelo da Retorna Machine, uma solução tecnológica que 
incentiva atitude sustentável e recompensa o cidadão pela colaboração 
com a logística reversa. O equipamento criado pela Triciclo foi pensado 
em conjunto com a Owens Illinois (O-I), líder mundial na fabricação de 
embalagens de vidro. Para começar a pontuar e receber os créditos, o 
consumidor deve acessar o site (www.triciclo.eco.br), fazer o cadastro 
gratuito e depois depositar as garrafas. A Retorna Machine disponível 
ao público fi ca no primeiro subsolo do complexo comercial em frente 
ao shopping West Plaza, na Av. Francisco Matarazo, 1350, Água Branca.

D - Especial no Ibirapuera
A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente vai oferecer extensa progra-
mação de férias, incluindo cursos, palestras, ofi cinas e aulas de yoga, 

ginástica, trilhas monitoradas, dança e sarau. No Parque Ibirapuera, às 
terças e quintas, das 8h às 12h, e sábados e domingos, das 10h às 16h, 
será realizado o Bosque da Leitura. No dia 11 de janeiro, interessados 
em jardinagem poderão assistir a palestra Curiosidades, das 9h às 11h30. 
Também, será realizada a mostra Expo Maquetes Reunidas, com eventos 
de 22 a 26 de janeiro, e no dia 31, a ofi cina Compostagem e Minhocário, 
das 14h às 17, todos na sede da Umapaz – Universidade Aberta do Meio 
Ambiente e da Cultura de Paz, do Departamento de Educação Ambiental 
da Secretaria Municipal.

E - Prêmios da Capitalização 
De acordo com os dados da FenaCap - Federação Nacional de Capitali-
zação, entre janeiro e outubro, o segmento distribuiu R$ 918,2 milhões 
em prêmios. Apesar da queda de 3% em relação ao mesmo período do 
ano passado, o  volume de prêmios pagos por dia útil segue relevante, R$ 
4,4 milhões distribuídos a clientes sorteados em todo o país. Ainda em 
comparação aos mesmos meses de 2016, o faturamento das empresas 
de capitalização recuou 1,4%, atingindo R$ 16,9 bilhões e as reservas 
técnicas, compostas dos recursos de títulos ativos que serão resgatados 
pelos clientes - mesmo em meio à crise atingiu o patamar de R$ 28,9 
bilhões, valor 2,3% inferior quando comparado ao mesmo período de 
2016, quando atingiu R$ 29,5 bilhões. No período, o segmento injetou na 
economia, sob forma de resgates  parciais e fi nais, cerca de R$ 15 bilhões.

F - Trabalho Compartilhado  
A WeWork, maior empresa de escritórios compartilhados no mundo, 
apresenta em 2017 o maior crescimento em seus sete anos de história. 
Foram 90 novas unidades inauguradas, chegando a mais de 200 ende-
reços em 20 países, 30 mil empresas e 175 mil membros globalmente. 
Só no Brasil, a empresa chegou em julho, em São Paulo, e fi naliza o ano 
com cinco unidades: quatro na capital paulista e uma no centro do Rio 
de Janeiro. Ainda no primeiro trimestre de 2018, pelo menos mais uma 
unidade carioca e uma paulista serão inauguradas, chegando a sete 
endereços em menos de um ano no país. Todos os prédios inaugurados 
até o momento foram abertos com 100% de ocupação. Saiba mais em: 
(www.wework.com).

G - Arquitetura e Design   
A terceira edição do prêmio HealthARQ está com inscrições de cases 
e votações abertas. A homenagem visa reconhecer as Marcas mais 
Lembradas, Cases de Sucesso, Personalidades do Ano e Instituições 
de Saúde que mais se destacaram na arquitetura, engenharia e design 

no setor neste último ano. A eleição dos ganhadores acontece por meio 
de votação  até o dia 5 de janeiro, no link: (https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSd-eHGil8ldAHl-fP69z-6WYzIaZd5doe7faSmtRD4ja-
vnTZQ/viewform) e também por meio de pesquisa de análise de mercado 
feito pelo Grupo Mídia. Os ganhadores serão divulgados para o mercado 
na revista HealthARQ, que circulará em primeira mão durante o evento 
de premiação, que acontecerá na SAHE – South America Health Exhi-
bition, feira premium em São Paulo, de 13 a 15 de março.

H - Meio de Pagamento
O Rei do Mate, maior casa de mate do país, está modernizando o método 
de pagamento para seus clientes para permitir que os pedidos sejam 
pagos pelo celular, através do sistema de pagamento digital móvel do 
Google, o Android Pay. A ferramenta foi lançada e a rede de cafeterias 
é uma das primeiras a oferecer o serviço em suas lojas. Para utilizar o 
novo método, os usuários de smartphones, com o sistema operacional 
Android, cadastram seus cartões de crédito e/ou débito no aplicativo 
e na hora do pagamento, basta aproximar o aparelho dos terminais de 
pagamentos equipados com a tecnologia NFC, que permite a troca de 
informações sem fi o e de forma segura entre dispositivos compatíveis 
que estejam próximos. As lojas que disponibilizam o serviço estão iden-
tifi cadas com um adesivo próximo ao caixa. 

I - Green Card de Investidor
Uma das formas mais seguras e efi cientes de empresários brasileiros 
realizarem o sonho de viver e trabalhar nos EUA é obtendo o green card 
por meio do visto EB-5. Esta modalidade oferece a oportunidade de 
investidores apoiarem projetos voltados à geração de postos de trabalho 
no país. A LCR Capital Partners é uma empresa americana com escritório 
no Brasil autorizada pelo governo americano a assessorar investidores 
interessados. Uma vez conseguido o visto EB-5, o investidor torna-se 
apto a estabelecer residência em qualquer lugar dos EUA. 
Em posse do green card, condicional ou não, o investidor passa a ter 
alguns direitos e deveres do residente permanente nos EUA. Saiba mais 
no site: (https://www.visto-de-investidor-eb-5.com.br/).  

J - Atendimento a Clientes
A edição 2018 do curso de férias da ESPM-SP “Atendimento a Clientes: 
como atingir a excelência em serviços” foi reformulado para atender os 
dilemas e os desafi os de satisfazer os clientes frente a complexidade 
do cenário digital. O novo programa teve a carga horária modifi cada 
para 9 horas, além de contemplar novos módulos em sua grade de 
ensino. O curso traz temas atuais como os impactos do ambiente 
digital e das redes sociais; o fator comentário e as redes sociais; por 
que a satisfação é um desafi o; fi delidade/lealdade x preferência, além 
de abordar outros temas que desafi am empresas a manterem um alto 
nível de satisfação no atendimento. O curso acontece entre os dias 31 
de janeiro e 2 de fevereiro. Mais informações tel. (11) 5081-8200 ou 
por e-mail: (ferias@espm.br).

A - Óculos de Grau
Lançado em julho, o programa Ótica Cidadã, que oferece óculos a R$ 60 

ginástica, trilhas monitoradas, dança e sarau. No Parque Ibirapuera, às 
terças e quintas, das 8h às 12h, e sábados e domingos, das 10h às 16h, 
será realizado o Bosque da Leitura No dia 11 de janeiro interessados

O Índice de Confi ança da Indús-
tria, da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), teve alta de 1,3 ponto em 
dezembro de 2017, chegando, 
após seis altas consecutivas, a 
99,6 pontos. O índice encerra o 
ano com 14,9 pontos acima do 
registrado em dezembro de 2016. 
Tiveram melhora na confi ança 11 
dos 19 segmentos da indústria.

Segundo a coordenadora da 
Sondagem da Indústria, Tabi 
Santos, o resultado mostra que 
o setor industrial está confi ante 
de que a economia continuará 
em recuperação em 2018. “O 
resultado de dezembro traz boas 
notícias. A indústria percebe a 
melhora do ambiente de negócios 

e acredita na manutenção dessa 
trajetória favorável nos próximos 
meses”, ressaltou.

O Índice de Expectativas su-
biu 1,4 ponto e fi cou em 100,8 
pontos, o maior desde junho de 
2013, quando o indicador estava 
no patamar de 105,1 pontos. 
A proporção de empresas que 
esperam melhora dos negócios 
subiu de 42,7% para 45,7%. O 
Nível de Utilização da Capacidade 
Instalada aumentou 0,3 ponto 
percentual entre novembro e 
dezembro (74,5%). A sondagem 
foi elaborada a partir das infor-
mações coletadas com 1.101 
empresas entre os dias 1º e 22 
deste mês (ABr).

O défi cit primário, receitas 
menos despesas, sem 
considerar os gastos 

com juros, fi cou em R$ 909 
milhões. Apesar de não ter 
conseguido economizar para 
o pagamento de juros, esse 
foi o melhor resultado para o 
mês desde novembro de 2013, 
quando foi registrado superávit 
de R$ 29,745 bilhões. No mesmo 
mês de 2016, o resultado nega-
tivo foi bem maior: R$ 39,141 
bilhões.

O chefe adjunto do Departa-
mento de Estatísticas do BC, 
Renato Baldini, explicou que 
o resultado de novembro foi 
impactado pelas receitas ex-
traordinárias de R$ 12,1 bilhões 
do leilão de usinas hidrelétricas. 
O resultado de novembro de 
2016 é maior porque naquele 
mês houve concentração de 
pagamentos de precatório nos 

Para 2018, os economistas preveem ainda mais volatilidade no 

indicador.

O Indicador de Incerteza da 
Economia avançou 0,8 ponto 
entre novembro e dezembro, 
passando de 112,8 pontos para 
113,6 pontos. Os dados foram 
divulgados ontem (28) pelo 
Ibre/FGV. Em novembro, o in-
dicador já havia registrado alta 
em relação a outubro, quando 
estava em 111 pontos. Para 
o economista da FGV, Pedro 
Costa Ferreira, o país termina 
o ano com um desvio padrão 
do indicador de incerteza 
acima da média histórica. “As 
difi culdades para aprovar as 
reformas estruturantes, o de-
sequilíbrio fi scal e as divisões 
político-partidárias parecem 
criar difi culdades para que 
a incerteza econômica volte 
para o seu nível histórico”. 

O ligeiro avanço em dezem-
bro foi determinado pela com-
ponente mídia, que registrou 
alta de 3,7 pontos no mês, 
contribuindo com 3,3 pontos 
para o comportamento do 
índice geral, segundo a fun-
dação. O IIE-Br mercado e o 
IIE-Br expectativa apresenta-
ram comportamento inverso. 
O componente de mercado 
registrou queda de 6,2 pontos 
de novembro para dezembro, 
contribuindo com -0,8 ponto 
na composição do IIE-Br de 
dezembro; enquanto o com-

Metade da população 
vai passar o Réveillon 
com roupa nova

Após a semana do Natal, os setores 
de comércio e serviços esperam pelos 
consumidores para os gastos de Ano-
-Novo e uma pesquisa do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
da Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) revela que 
os gastos podem ser altos. Segundo o 
levantamento, em média, a pretensão 
de gastos com viagens, ingresso para 
clubes, ceia e roupas novas deve ser 
de R$ 282,20 – valor acima da inten-
ção de gastos em 2016, que foi de 
R$ 263,06; e maior entre os homens 
(R$ 332,31).

A pesquisa ainda mostra que 49% 
dos que vão comemorar a data pre-
tendem comprar roupas, calçados 
e acessórios para usar na passagem 
de ano – uma queda de oito pontos 
percentuais em relação ao ano pas-
sado (57%). O educador fi nanceiro 
do SPC Brasil, José Vignoli, alerta 
para a importância de controlar o 
orçamento, ainda mais consideran-
do a proximidade com outra festa 
importante.

“O réveillon acontece logo na sequ-
ência do Natal e as pessoas já terão 
investido na celebração – seja na ceia, 
seja na compra dos presentes. Então, 
é importante planejar as despesas e 
fazer as contas para saber o limite dos 
gastos. Afi nal, não tem sentido come-
morar a chegada do ano endividado 
ou com as fi nanças desequilibradas”, 
alerta. A pesquisa também mostra que 
praticamente 84% dos consumidores 
já decidiram onde pretendem come-
morar. A maior parte garante que o 
réveillon será vivenciado em casa 
(27%), mas também há aqueles que 
pretendem viajar (12%) ou passar 
a virada na casa de outros parentes 
(11%) (SPC/CNDL).
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Contas públicas fecham novembro 
com défi cit de R$ 909 milhões

O setor público consolidado, formado pela União, os estados e municípios, registrou saldo negativo 
nas contas públicas em novembro, de acordo com dados do Banco Central (BC), divulgados ontem (28) 
em Brasília

as empresas dos grupos Pe-
trobras e Eletrobras, tiveram 
superávit primário de R$ 245 
milhões no mês passado. 

No caso dos estados e mu-
nicípios, Baldini disse que o 
resultado foi impactado pelo 
pagamento do 13º salário. “Nos 
governos regionais, a gente 
vinha tendo superávit até o 
outubro. Há aumento sazonal 
das despesas no fi nal do ano”, 
afi rmou. Nos 11 meses do ano, 
as contas públicas estão com 
saldo negativo de R$ 78,261 bi-
lhões, contra R$ 85,053 bilhões 
no mesmo período de 2016. 
Em 12 meses encerrados em 
novembro, o défi cit primário 
fi cou em R$ 148,999 bilhões, 
o que corresponde a 2,29% 
do PIB. A meta para o setor 
público consolidado é de um 
défi cit de R$ 163,1 bilhões neste 
ano (ABr).

últimos dois meses do ano. 
Em 2017, esses pagamentos 
foram concentrados em maio 
e junho. “Com isso o resultado 
de novembro deste ano, foi 
bem mais leve em termos de 
défi cit”, disse.

Em novembro deste ano, o 
Governo Central (Previdên-

cia, Banco Central e Tesouro 
Nacional) apresentou défi cit 
primário de R$ 366 milhões. 
Os governos estaduais tive-
ram superávit primário de R$ 
128 milhões, e os municipais, 
défi cit de R$ 915 milhões. As 
empresas estatais federais, es-
taduais e municipais, excluídas 

Indicador de Incerteza da Economia 
sobe 0,8 ponto em dezembro, diz FGV

teza da economia brasileira.
Já em fevereiro houve que-

da signifi cativa, descendo a 
118,8 pontos; voltando a subir 
para 122,7 pontos em março; 
caindo para os mesmo 118,8 
pontos de fevereiro a abril, 
até atingir o maior patamar 
em junho de 2017: 142,5 
pontos. Em julho, voltou a 
cair, mais ainda assim fechou 
no segundo maior patamar de 
incerteza do ano: 136 pontos. 
Continuou a trajetória de que-
da, totalizando quatro meses 
consecutivos de retração, 
chegando a outubro em 111 
pontos – o menor patamar do 
ano. Daí para frente, voltou a 
cair até dezembro (ABr).

ponente expectativa registrou 
queda de queda de 6,8 pontos 
e contribuição de -1,7 para a 
componente expectativa.

Para 2018, o economista pre-
vê ainda mais volatilidade no 
indicador. “Fica difícil imaginar 
que o patamar do IIE-BR fi que 
abaixo dos 110 pontos e, devi-
do as eleições, espera-se que 
o indicador fi que ainda mais 
volátil.”, afi rmou, em boletim 
divulgado pela FGV. Apesar de 
fechar o ano em alta, o IIE-Br 
fechou o ano com queda ex-
pressiva em relação a janeiro, 
registrando 127,3 pontos,  e 
terminando em dezembro com 
113,6 pontos, uma queda de 
13,7 pontos no nível de incer-

Confi ança da indústria tem 
sexta alta consecutiva



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para 3106-4171

Conciliar para 
desburocratizar
o serviço público

Há no Brasil um 

intensivo movimento de 

judicialização dos mais 

variados temas
 

São milhões de processos 
que se acumulam em 
todas as cortes do país, 

muitas vezes ignorando as 
práticas mais efi cazes e sim-
ples para a solução de litígios: 
a conciliação e a mediação. De 
acordo com o levantamento 
mais recente do Conselho 
Nacional de Justiça, havia 
79,7 milhões de processos em 
tramitação ao fi nal de 2016. 
Apenas 12% dessas ações 
resultaram em acordos.

Processos judiciais são, 
em geral, custosos e demo-
rados. Quando envolvem o 
poder público, o problema é 
potencializado. Essa situação 
colabora para a manutenção 
de dois grandes gargalos do 
Brasil: a burocracia e a baixa 
efi ciência nos gastos públicos. 
A dívida de precatórios de 
São Paulo ultrapassa os R$ 
18 bilhões, o que compromete 
signifi cativamente o orçamen-
to do município. 

Além do número alto de pro-
cessos, a dívida é alavancada 
por juros aplicados durante 
a tramitação na Justiça. Na 
outra ponta, o cidadão que 
tem um valor pequeno para 
receber do Estado espera 
anos para executar essa dí-
vida. Esse diagnóstico exige 
mudanças para que a resolu-
ção de litígios seja agilizada, 
favorecendo todos os lados. 
Por esse motivo, elaborei o 
projeto que permitirá que pro-
curadores do município rea-
lizem acordos para prevenir 
ou terminar litígios judiciais.

O projeto é uma inovação 
para São Paulo, pois há na 
cidade um limbo jurídico. A 
legislação federal permite que 

agentes públicos do Executi-
vo realizem mediação como 
forma de prevenir litígios. 
No entanto, a falta de uma 
regulamentação municipal 
impede que os procurado-
res da cidade exerçam essa 
atividade.

Não é razoável que uma 
pessoa passe anos entre idas e 
vindas a fóruns, gerando cus-
tos processuais para ambos os 
lados, por causa de ações de 
baixo valor, como nos casos 
em que um munícipe tem um 
pneu furado por um buraco ou 
avaria em um muro pela queda 
de uma árvore, por exemplo. 

E é justamente essa situ-
ação que a minha proposta 
de lei irá mudar. Os procu-
radores poderão se dedicar 
a processos mais complexos, 
de valores mais altos, e que 
demandam estudos mais ex-
tensos, enquanto causas sim-
ples deixarão de entrar na fi la. 
Portanto, também o trabalho 
dos procuradores municipais 
ganhará em efi ciência.

Em resumo, ao menos três 
situações resultarão na queda 
dos gastos públicos: os acor-
dos costumam resultar no 
pagamento de valores meno-
res do que aqueles oriundos 
de condenações judiciais; a 
celeridade no recebimento 
pelo autor reduz o pagamento 
de juros; haverá otimização 
do trabalho dos procuradores 
em causas com maior chance 
de êxito e com valores mais 
elevados.

O projeto foi aprovado em 
primeira votação no último 
dia 12 de dezembro e espero 
que a prática seja adotada já 
a partir do primeiro semestre 
do ano que vem. A cidade de 
São Paulo precisa disso.

(*) - É vereadora da cidade de São 
Paulo pelo Partido Novo.

Janaína Lima (*)
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O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, voltou a dizer que 
o governo brasileiro não se 
opõe a uma eventual parceria 
comercial entre a Embraer 
e qualquer outra fabricante 
de aeronaves internacional, 
mas que a manutenção do 
controle acionário da empre-
sa brasileira é uma questão 
de preservação da soberania 
nacional. Além disso, a hipó-
tese de a empresa ser dividida 
entre produção de aviões co-
merciais e militares, a fi m de 
permitir a venda de uma parte 
dela que não inclua os projetos 
de defesa, também está fora 
de cogitação do governo.

“Há um núcleo da empresa, 
o de defesa, que é inalienável, 
porque aí tem soberania na-
cional, projeto nacional autô-
nomo. Esta é a nossa preocu-
pação, a do presidente Temer, 
do Ministério da Defesa e da 
FAB. Fora esse aspecto, não 
nos diz respeito. Se é fusão, 
participação, articulação, é 
um problema do conselho de 
administração da Embraer”, 
comentou Jungmann. Lem-
brou que a empresa desen-
volve inúmeros projetos de 
interesse estratégico para 
o país, como o sistema de 
controle espacial brasileiro; 
a arquitetura do Sistema In-

A Embraer investe na construção de aviões militares, como o 

cargueiro KC-390.

O presidente do Peru, Pedro 
Pablo Kuczynski, e a líder opo-
sitora Keiko Fujimori, ex-candi-
data a presidente derrotada por 
Kuczynski, foram interrogados 
ontem  (28), de forma privada, 
em Lima, pelos procuradores 
que investigam o caso Odebre-
cht no país. Kuczynski depõe, 
em condição de testemunha, 
no Palácio do Governo, a 
uma equipe de procuradores 
anticorrupção liderada por 
Hamilton Castro. O presidente 
prestou esclarecimentos sobre 
a empresa Westfi eld Capital, de 
sua propriedade, que prestou 
consultoria à Odebrecht entre 
2004 e 2007, quando ele era mi-
nistro do governo de Alejandro 
Toledo (2001-2006). 

Uma parte da oposição no 
Congresso havia apresentado 
um pedido de cassação contra 
Kuczynski por este caso, que 
acabou sendo arquivado na 
semana passada, graças à abs-
tenção de uma ala fujimorista, 
liderada pelo congressista Kenji 

Presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski,

e a líder opositora Keiko Fujimori.

A proposta, que já foi 
sancionada e valerá 
para as eleições de 2018, 

também altera regras eleitorais 
e limita gastos de campanha. 
Estimado em R$ 1,7 bilhão 
para 2018, o fundo criado será 
composto por 30% das emen-
das de bancadas estaduais e 
pela compensação fi scal paga 
às emissoras de rádio e de TV 
por propaganda partidária, que 
será extinta.

Os recursos do fundo serão 
distribuídos da seguinte forma: 
2% divididos por todos os parti-
dos; 35% divididos pelos parti-
dos com deputados eleitos, na 
proporção dos votos recebidos 
para a Câmara dos Deputados; 
48% divididos na proporção das 
bancadas na Câmara; e 15% 
divididos na proporção da ban-
cada no Senado. Para 2018, a 
representação a ser considera-
da será o tamanho da bancada, 
na Câmara e no Senado, em 28 
de agosto de 2017. Nos anos 
seguintes, a representação será 
a resultante da eleição. Depois 
de muita polêmica sobre o tema, 
prevaleceu o limite de 10% 

Sessão do Senado quando foi aprovado o projeto que 

regulamenta a distribuição de recursos do

fi nanciamento da campanha eleitoral.
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A inscrição do nome do ma-
estro Antônio Carlos Gomes no 
Livro dos Heróis e Heroínas da 
Pátria foi sancionada pelo pre-
sidente Temer, na quarta-feira 
(27).  O maestro é autor da 
ópera O Guarani, baseada no ro-
mance de José de Alencar, e que 
compõe a abertura do programa 
Voz do Brasil. O projeto que deu 
origem a lei, do deputado Paulo 
Freire (PR-SP), homenageia 
Carlos Gomes por toda sua obra 
artística de enaltecimento da 
identidade cultural brasileira. 

Nascido em Campinas, em 
1836, o maestro teve o mé-
rito de projetar o Brasil no 
cenário musical internacional, 
destacando-se em um dos mais 
importantes teatros de ópera do 
mundo, o Teatro Scala de Mi-
lão. Carlos Gomes é o primeiro 
musicista a integrar a lista de 
heróis nacionais. O primeiro 
nome inscrito no Livro dos 

Heróis e Heroínas da Pátria 
é o de Joaquim José da Silva 
Xavier, o Tiradentes. Também 
já foram homenageados Zumbi 
dos Palmares, Dom Pedro I, 
Santos Dumont e Villa-Lobos.

O presidente também sancio-
nou a Lei que confere ao bispo 
católico Dom Helder Câmara 
o título de Patrono Brasileiro 
dos Direitos Humanos. Um dos 
fundadores da CNBB, Helder 
Câmara foi um dos grandes de-
fensores dos Direitos Humanos 
durante a ditadura militar. O 
bispo é o brasileiro mais vezes 
indicado ao Prêmio Nobel da 
Paz, com quatro indicações. A 
nova lei tem origem no projeto 
do deputado Arnaldo Jordy 
(PPS-PA), que tem a intenção 
de homenagear Helder Câmara 
não só pelo papel religioso, mas 
também pela luta em busca 
da paz e da justiça social (Ag.
Senado).

O maestro é autor da ópera O Guarani, baseada no romance de 

José de Alencar.

A cidade de Castro 
(PR) é a Capital 
Nacional do Leite

A Presidência da República 
sancionou a Lei que concede ao 
município de Castro (PR) o título 
de Capital Nacional do Leite. A 
homenagem foi proposta pelo 
deputado Osmar Serraglio (PMDB-
-PR). Em meados do século XIX, 
Castro começou a receber imi-
grantes alemães e poloneses, aos 
quais se seguem os holandeses e os 
japoneses, no século XX. Em meio à 
expressiva produção agropecuária 
do município, a produção de leite 
se destaca, com forte infl uência das 
tradições pecuárias holandesas. 
Para Serraglio, a produtividade 
e a qualidade do leite produzido 
em Castro estão no patamar mais 
elevado do país.

Também foi sancionada a Lei que 
denomina Rodovia General Bento 
Gonçalves o trecho da BR-116 en-
tre os municípios de Porto Alegre 
e Jaguarão, no Rio Grande do Sul. 
Bento Gonçalves foi um militar 
brasileiro, considerado um dos 
líderes da Revolução Farroupilha, 
movimento rebelde iniciado em 
1835 que buscava a independência 
da província do Rio Grande do Sul 
do Império do Brasil.

Outra norma sancionada deno-
mina Vitório Cella o elevado que 
liga a rodovia BR-282 ao acesso à 
rodovia BR-480, no município de 
Chapecó (SC). Vitório Cella foi um 
pioneiro no município de Chape-
có, dedicou-se ao incremento da 
economia local trabalhando nas 
atividades agrícolas, suinocultura 
e extração de madeira. Foi também 
um líder político, fundador da cha-
mada Colonia Cella, com grande 
participação social e econômica 
na região (Ag.Senado).

Reprodução

Novas regras eleitorais aprovadas 
no Congresso já valerão em 2018
O Plenário do Senado aprovou em outubro o projeto que regulamenta a distribuição de recursos do 
Fundo Especial de Financiamento da Campanha (FEFC)

tura avulsa. A opção gerou 
protestos do senador Re-
guffe (sem partido-DF). O 
parlamentar chegou a pedir 
verifi cação de voto, mas não 
teve o apoio necessário. “Se 
alguém quiser se fi liar a um 
partido, muito bem. É um di-
reito. Mas, candidatar-se sem 
fi liação partidária também é 
um direito, e o eleitor tem a 
liberdade de escolher. Proibir 
isso é antidemocrático. Torna 
a política monopólio dos par-
tidos políticos”, argumentou .

O projeto seguiu a decisão 
do STF, que considerou in-
constitucional a doação de 
pessoas jurídicas para campa-
nhas eleitorais. Em relação às 
pessoas físicas, fi ca proibida a 
doação daquelas que exerçam 
função ou cargo público de 
livre nomeação e exoneração, 
ou cargo ou emprego público 
temporário, com exceção dos 
fi liados a partido político. Já a 
propaganda eleitoral pelo rádio 
e pela TV, no segundo turno, 
fi cará menor em quantidade 
de tempo diário e de dias (Ag.
Senado).

da renda do candidato para 
fi nanciar a própria campanha 
eleitoral.

A minirreforma eleitoral 
aprovada neste ano impõe 
como teto de gastos para pre-
sidente da República R$ 70 
milhões; para deputado federal, 
R$ 2,5 milhões; e para deputado 
estadual e distrital, R$ 1 milhão. 
A campanha para governador 
terá seis faixas de tetos de 

gastos, segundo o número de 
eleitores de cada unidade da 
Federação, variando de R$ 
2,8 milhões a R$ 21 milhões. 
Candidatos a senador poderão 
gastar de R$ 2,5 milhões a R$ 
5,6 milhões, enquadrados em 
cinco faixas segundo o número 
de eleitores em cada unidade 
da Federação.

A proposição aprovada 
também proíbe a candida-

Governo também descarta divisão 
da Embraer para venda à Boeing

tegrado de Monitoramento de 
Fronteiras (Sisfron) e o reator 
multipropósito que será usado 
no projeto do submarino nucle-
ar brasileiro.

“A Embraer é o coração de 
um cluster [uma zona que 
concentra empresas integradas 
entre si] de tecnologia, inovação 
e conhecimento. Nenhum país 
do mundo abre mão do controle 
de uma empresa como esta”, 
declarou o ministro.

Desde que a Embraer foi 
privatizada, em 1994, o governo 
brasileiro detém uma ação, a 
chamada golden share, que lhe 
concede poder de vetar várias 
decisões, como uma eventual 
proposta de venda ou fusão 

da companhia; a interrupção 
de projetos militares; e a ex-
portação de tecnologia sem a 
anuência do governo.

O ministro disse que, man-
tido o controle acionário na-
cional, não é contrário à fusão 
da fabricante nacional com 
outra internacional, já que isso 
estaria em consonância com o 
processo de concentração ve-
rifi cado no mercado mundial.

Jungmann revelou que o 
governo já solicitou ao seu 
representante no conselho de 
administração da Embraer que 
solicite informações sobre as 
eventuais conversas entre re-
presentantes da empresa e da 
norte-americana Boeing (ABr).

Carlos Gomes tem 
nome inscrito no Livro 
dos Heróis da Pátria

Kuczynski e Keiko são interrogados 
em Lima por caso Odebrecht

Fujimori, irmão de Keiko e 
fi lho do ex-presidente Alberto 
Fujimori. Durante o debate 
do pedido de destituição, 
Kuczynski afi rmou que estava 
disposto a colaborar com todas 
as investigações do Congresso 
e da Procuradoria.

Keiko Fujimori, por sua vez, 
se apresentou no escritório 
do procurador José Domingo 
Pérez para depôr. Ela é inter-
rogada sobre a anotação em 

uma agenda do empresário 
Marcelo Odebrecht que dizia 
“Aumentar Keiko para 500” 
e pelo fi nanciamento de suas 
campanhas eleitorais de 2006, 
2011 e 2016. Keiko é investi-
gada de maneira preliminar 
por lavagem de dinheiro. Ela 
é a fi lha mais velha do ex-
-presidente Alberto Fujimori, 
que no domingo (24) recebeu 
indulto de Natal de Kuczynski 
(ABr/EFE).

Declaração 
fi scal única para 
organizações sem 
fi ns lucrativos

A Câmara analisa proposta 
que cria uma declaração única 
de informações socioeconômi-
cas e fi scais da pessoa jurídica 
de direito privado sem fi ns 
lucrativos de pequeno porte. O 
texto é de autoria do senador 
José Medeiros (Pode-MT). O 
objetivo da proposta, segundo 
o autor, é que pequenas enti-
dades e associações sem fi ns 
lucrativos poderão enfrentar 
menos burocracia na prestação 
de contas ao fi sco.

Atualmente, essas entidades 
devem manter escrituração 
contábil regular e completa que 
registra as receitas e despesas 
e precisam apresentar todas 
as declarações exigidas pela 
legislação tributária. O texto 
considera como pequenas as 
entidades e associações sem 
fi ns lucrativos com receita bruta 
anual de até R$ 600 mil. Caso 
as normas não sejam cumpri-
das, haverá multa. A proposta 
tramita em caráter conclusivo e 
será analisada pelas comissões 
de Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).
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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.

Buriti Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 11.356.491/0001-24 - NIRE 3530043739-0

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, hora, local: 21.03.2017, 10hs, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 8.501, 9º andar, parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Santos de Araújo Fagundes, Secretário: Marcelo Renaux 
Willer. Deliberações aprovadas: (A) Em AGO: (i) As demonstrações fi nanceiras, referentes ao exercício encerrado 
em 31.12.2015, publicado no DOESP e Empresas e Negócios, edição do dia 22.12.2016; (ii) Em decorrência do 
resultado do exercício social encerrado em 31.12.2015 ter tido um prejuízo de R$108,93, o mesmo é integralmente 
destinado à conta de prejuízos acumulados, no patrimônio líquido da Companhia. (B) Em AGE: (i) A alteração da sede 
social para Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP. Alterado o Artigo 
3º do Estatuto Social: “Artigo 3º. A Companhia tem sede e foro no Município de São Paulo/SP, na Avenida das Nações 
Unidas, 8.501, 3º andar, parte, CEP 05425-070, podendo por deliberação da Diretoria, criar e extinguir  liais e outros 
estabelecimentos, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional 
ou no exterior.” Declaração: Os Acionistas declaram, que receberam cópia do relatório das contas dos diretores e das 
demonstrações fi nanceiras 30 dias antes da realização da assembleia. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
21.03.2017. Acionistas: SPE Leblon Incorporadora S.A.; KRAHÔ Empreendimentos Imobiliários S.A. e; 
SPE Alphaville Brasília Etapa III Empreendimento Imobiliário Ltda., todas por Santos de Araújo Fagundes e 
Marcelo Renaux Willer. JUCESP 195.985/17-5 em 03.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Krahô Empreendimentos Imobiliários S.A. - CNPJ/MF nº: 06.344.124/0001-70 - NIRE nº 35300337042
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária de 17.09.2015

Data, hora, local: 17.09.2015, 14hs, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 8501, 9º andar, São Paulo/SP. Presença: To-
talidade do capital social. Mesa: Presidente: Marcelo Renaux Willer, Secretário: Santos de Araújo Fagundes. Delibe-
rações Aprovadas: (i) as demonstrações contábeis, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2014, publicados no DOESP 
e no Jornal Empresas e Negócios no dia 09.06.2015. Tendo em vista o resultado do exercício ter sido um prejuízo de 
R$ 2.369.699,97, o mesmo é integralmente destinado à conta de prejuízos acumulados, no patrimônio líquido. (ii) Eleição, para 
o Conselho de Administração, como Presidente, Jonas Barcellos Corrêa Filho, brasileiro, casado, engenheiro, CI SSP/MG M-
90.591, CPF/MF 000.816.476-20, endereço no Rio de Janeiro/RJ; e, como conselheiros, sem designação específi ca, Marcelo Re-
naux Willer, brasileiro, viúvo, arquiteto, RG 1.909.667-0 SSP/PR, CPF/MF 536.351.329-34, residente em São Paulo/SP; Ricardo 
Leonel Scavazza, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 28.451.965-0 SSP/SP, CPF/MF 148.090.838-02, residente 
em São Paulo/SP; e Flavio Henrique Sarrapio Assan, brasileiro, divorciado, advogado, OAB/SP 163.021, CPF/MF 
156.977.848-56, residente no Rio de Janeiro/RJ, todos pelo mandato de 01 ano, até a próxima AGO ou até que haja a eleição de 
seus substitutos. (iii) Diante do término em 2015 do prazo do mandato dos Diretores, eleger para a Diretoria da Companhia, 
como Diretores Superintendentes, com mandato até a AGO  se realizar em 2018, ou até que haja a eleição de seus substitutos, 
Santos de Araújo Fagundes, brasileiro, casado, administrador de empresas, CI SSP/MG M-1.142.910, CPF/MF 006.995.516-
68, endereço em Belo Horizonte/MG; e Marcelo Renaux Willer, brasileiro, viúvo, arquiteto, RG 1.909.667-0 SSP/PR, CPF/MF 
536.351.329-34, com endereço em São Paulo/SP. (iv) Os Administradores eleitos, declaram que não estão impedidos de exercer 
atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 17.09.2015. Acionistas: Alphaville Urbanismo S.A. - por seus Di-
retores Ricardo Leonel Scavazza e Marcelo Renaux Willer; João Pimenta da Veiga Filho; Brasif Fundo de Investimento em Partici-
pações, por seu Administrador Banco Modal S.A.; Jonas Barcellos Corrêa Filho; Marcelo Renaux Willer; Ricardo Leonel Scavazza; 
e Flavio Henrique Sarrapio Assan. JUCESP nº 545.916/15-0 em 11.12.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Krahô Empreendimentos Imobiliários S.A. - CNPJ/MF nº: 06.344.124/0001-70 - NIRE 35.300.337.042
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Data, Hora e Local: 21/03/2017, às 14 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 8501, 9º andar, Eldorado Business Tower, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Santos de Araújo Fagundes - Presidente, e Marcelo Renaux Willer - 
Secretário. Deliberações Aprovadas: (A) Em AGO: (i) As demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2015, 
publicadas no DOESP e Jornal Empresas e Negócios, edições do dia 22/12/2016; (ii) Em decorrência do resultado do exercício social 
encerrado em 31/12/2015 ter tido um lucro líquido no valor total de R$215.499,40, os Acionistas aprovaram a destinação integral do lucro 
líquido à conta de prejuízos acumulados; (iii) Reeleição dos membros do Conselho de Administração: Presidente: Marcelo Renaux 
Willer, brasileiro, viúvo, arquiteto, C.I. nº 1.909.667-0 SSP/PR e CPF/MF nº 536.351.329-34, residente em São Paulo/SP; e, como Conselheiros 
sem designação específi ca: Jonas Barcellos Corrêa Filho, brasileiro, casado, engenheiro, C.I. SSP/MG nº M-90.591 e CPF/MF nº 
000.816.476-20, endereço comercial no Rio de Janeiro/RJ; Ricardo Leonel Scavazza, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
RG nº 28.451.965-0 SSP/SP, CPF/MF nº 148.090.838-02, residente em São Paulo/SP; e Flavio Henrique Sarrapio Assan, brasileiro, 
casado, advogado, OAB/SP nº 163.021 e CPF/MF nº 156.977.848-56, residente no Rio de Janeiro/RJ, todos com mandato de 01 ano, até 
a próxima AGO ou até que haja a eleição de seus substitutos, os quais, declararam sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer 
atividades mercantis. (B) Em AGE: (i) Alteração da sede social para Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-
070, São Paulo/SP, alterando-se o Artigo 2º do Estatuto Social: “Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro no Município de São Paulo/SP, 
na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, Cidade de São Paulo/SP, e  lial no Município de São Sebastião/
DF, na Rodovia Diogo Machado, km 06, Margem Esquerda, CEP: 71.691-971, podendo por deliberação da Diretoria, criar e extinguir  liais 
e outros estabelecimentos, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no 
exterior.” Declaração: Os Acionistas declaram, que receberam cópia do relatório das contas dos diretores e das demonstrações fi nanceiras 
30 dias antes da realização da assembleia. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 21/03/2017. Acionistas: Alphaville Urbanismo 
S.A. - por Marcelo Renaux Willer e Guilherme de Puppi e Silva; Brasif Fundo de Investimento em Participações, por Banco Modal 
S.A.; João Pimenta da Veiga Filho; JUCESP nº 221.000/17-3 em 15.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

SPE Alphaville Brasília Etapa I Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº: 07.015.385/0001-00 - NIRE nº 35300373537

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária de 17.09.2015
Data, hora, local: 17.09.2015, 12hs, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 8501, 9º andar, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Marcelo Renaux Willer, Secretário: Santos de Araújo Fagundes. Deliberações 
aprovadas: (i) as demonstrações contábeis, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2014, publicadas no DOESP e Em-
presas e Negócios, edição do dia 09.06.2015. Tendo em vista o resultado ter sido um prejuízo de R$ 8.043.685,93, o mesmo 
é integralmente absorvido pela Conta de Reserva de Lucros a Realizar. (ii) Eleição, para o Conselho de Administração, como 
Presidente, Jonas Barcellos Corrêa Filho, brasileiro, casado, engenheiro, CI SSP/MG M-90.591, CPF/MF 000.816.476-20, 
endereço no Rio de Janeiro/RJ; e, como conselheiros, Marcelo Renaux Willer, brasileiro, viúvo, arquiteto, RG 1.909.667-0 
SSP/PR, CPF/MF 536.351.329-34, residente em São Paulo/SP; Ricardo Leonel Scavazza, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, RG 28.451.965-0 SSP/SP, CPF/MF 148.090.838-02, residente em São Paulo/SP; e Flavio Henrique Sarrapio 
Assan, brasileiro, divorciado, advogado, OAB/SP 163.021, CPF/MF 156.977.848-56, residente no Rio de Janeiro/RJ, todos pelo 
mandato de 01 ano, até a próxima AGO ou até que haja a eleição de seus substitutos. (iii) Diante do término em 2015 do 
prazo do mandato dos Diretores, eleger a Diretoria: como Diretores Superintendentes, com mandato até a AGO/2018, ou até 
que haja a eleição de seus substitutos, Santos de Araújo Fagundes, brasileiro, casado, administrador de empresas, CI SSP/
MG M-1.142.910, CPF/MF 006.995.516-68, com endereço em Belo Horizonte/MG; e Marcelo Renaux Willer, brasileiro, 
viúvo, arquiteto, RG 1.909.667-0 SSP/PR, CPF/MF 536.351.329-34, com endereço em São Paulo/SP. (iv) Os Administradores 
eleitos, declaram que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
17.09.2015. Acionistas: SPE Leblon Incorporadora S.A.; Krahô Empreendimentos Imobiliários S.A., ambas por Santos de 
Araújo Fagundes e Marcelo Renaux Willer; Jonas Barcellos Corrêa Filho; Marcelo Renaux Willer; Ricardo Leonel Scavazza; e 
Flavio Henrique Sarrapio Assan. JUCESP nº 545.432/15-7 em 11.12.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

SPE Alphaville Brasília Etapa I Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº: 07.015.385/0001-00 - NIRE nº 35300373537

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, hora, local: 21.03.2017, 12hs, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 8501, 9º andar, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do ca-
pital social. Mesa: Presidente: Santos de Araújo Fagundes, Secretário: Marcelo Renaux Willer. Deliberações: (A) Em AGO: (i) As demons-
trações fi nanceiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.2015, publicado no DOESP e Empresas e Negócios, edição do dia 22.12.2016; 
(ii) Em decorrência do resultado do exercício social fi ndo em 31.12.2015 ter tido um lucro líquido no valor de R$764.365,94, os Acionistas apro-
varam a destinação de R$229.309,78 para pagamento de dividendos aos acionistas, a ser realizado, no todo ou em partes, até 31.03.2018, e 
o valor de R$535.056,16 para a Reserva de Lucros a Realizar. (iii) Reeleição dos membros do Conselho de Administração, os quais sejam: como 
Presidente, o Marcelo Renaux Willer, brasileiro, viúvo, arquiteto, RG 1.909.667-0 SSP/PR, CPF/MF 536.351.329-34, residente em São Pau-
lo/SP; e, como conselheiros, sem designação específi ca, Jonas Barcellos Corrêa Filho, brasileiro, casado, engenheiro, CI SSP/MG M-90.591, 
CPF/MF 000.816.476-20, endereço no Rio de Janeiro/RJ; Ricardo Leonel Scavazza, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 
28.451.965-0 SSP/SP, CPF/MF 148.090.838-02, residente em São Paulo/SP; e Flavio Henrique Sarrapio Assan, brasileiro, divorciado, advo-
gado, OAB/SP 163.021, CPF/MF 156.977.848-56, residente no Rio de Janeiro/RJ, todos pelo mandato de 01 ano, até a próxima AGO ou até que 
haja a eleição de seus substitutos. Os Conselheiros eleitos, declaram que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. (B) Em AGE: 
(i) A alteração da sede social para Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, São Paulo/SP. Alterado o Artigo 
3º do Estatuto Social: “Artigo 3º. A Companhia tem sede e foro em São Paulo/SP, na Avenida Nações Unidas, nº 8501, 3º andar, CEP 05425-
070, podendo por deliberação da Diretoria, criar e extinguir  liais e outros estabelecimentos, sucursais, agências, depósitos e escritórios de re-
presentação em qualquer parte do território nacional ou no exterior.” Declaração: Os Acionistas declaram, que receberam cópia do relatório 
das contas dos diretores e das demonstrações fi nanceiras 30 dias antes da realização da assembleia. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
21.03.2017. Acionistas Presentes: SPE Leblon Incorporadora S.A.; Krahô Empreendimentos Imobiliários S.A., ambas por Santos de Araújo 
Fagundes e Marcelo Renaux Willer. JUCESP 195.984/17-1 em 03.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Data, Horário e Local: 26.10.2016, 10hs, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Eldorado 
Business Tower, Pinheiros, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Marcelo Renaux 
Willer - Presidente, Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Deliberações Aprovadas: (A) Em AGO: 
(i) O relatório das contas da diretoria, bem como as demonstrações fi nanceiras, referentes ao exercício 
encerrado em 31.12.2015; (ii) Em decorrência do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2015 ter 
tido um lucro líquido no valor total de R$ 8.703.552,86, o Acionista aprovou: (a) a destinação do montante de 
R$435.177,64, correspondente a 5% do lucro líquido da Companhia à reserva legal, nos termos do artigo 193 
da Lei das S.A.; e (b) a distribuição do montante de R$8.268.375,22 a título de dividendos ao Acionista, com 
a ratifi cação da distribuição de dividendos intercalares realizadas ao Usufrutuário até 31.12.2015, com 
observância das disposições estatutárias em relação às espécies e classes de ações, respeitada a prioridade 
no recebimento dos dividendos, a que as ações preferenciais fazem jus, no valor de R$6.700.000,00 conforme 
deliberado na Ata de AGE datada de 30/03/2015, arquivada perante a JUCESP nº 187.594/15-6 e na Ata de 
AGE datada de 01/09/2015, arquivada perante a JUCESP nº 457.448/15-5, autorizando desde já a diretoria a 
executar todos os procedimentos necessários para implementar as deliberações aprovadas na presente 
assembleia; (iii) Ratifi cou as publicações legais providenciadas pela Diretoria; e (iv) Reeleição da Diretoria, 
com mandato de um ano, permanecendo em seus cargos até a realização da assembleia geral que irá deliberar 
sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social encerrado em 31.12.2016: Marcelo Renaux Willer, 
viúvo, RG nº 1.909.667-0/SSP-PR, CPF/MF nº 536.351.329-34, para Diretor Presidente; Ricardo Leonel 
Scavazza, RG nº 28.451.965-0 SSP/SP, CPF/MF nº 148.090.838-02, para Diretor Vice-Presidente e Financeiro; 
Guilherme de Puppi e Silva, RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF nº 962.476.229-53, para Diretor 
Administrativo e de Relações com Investidores; Klausner Henrique Monteiro da Silva, RG nº 26.870.678-
5 SSP-SP, CPF/MF nº 251.391.458-98, para Diretor Comercial; Claudia Maria Ayres Yassuda, separada 
judicialmente, RG nº 9.363.189 -3 SSP-SP, CPF/MF nº 116.041.188-30, para Diretora de Negócios da Companhia; 
e Fernando Orsi Lopes Cavalcante, RG nº 28.918.039-9, CPF/MF nº 270.197.708-86, para Diretor de 
Operações, todos brasileiros, casados e residentes em São Paulo/SP, exceto quando indicado de outra 
forma e com mandato de 01 ano, até a próxima AGO ou até que haja a eleição de seus substitutos, os 
quais declararam, que não estão condenados por crime, ou pena que vede, ainda que temporariamente, o 
exercício de atividades mercantis. (B) Em AGE: (i) Destituição do Diretor, Camillo Thiago de Campos 
Baggiani, brasileiro, casado, administrador, RG nº 32.324.757-X SSP-SP, CPF/MF nº 303.039.708-47, do 
cargo de Diretor de Planejamento e Novos Negócios. (ii) Alterar o caput do artigo 11 do Estatuto Social, 
de forma a alterar o limite máximo de membros da Diretoria de 10 para 6 diretores, com a extinção do 
cargo de Diretor de Planejamento e Novos Negócios. (iii) Alterar o caput do artigo 13 do Estatuto Social, 
de forma a constar novas regras de representação da Companhia por meio de seus administradores e 
procuradores. (iv) Retifi cação da redação do caput do Artigo 4º do Estatuto Social, cuja alteração foi 
deliberada e aprovada por meio da AGO/E da Companhia, realizada em 11.12.2015 e registrada na (“JUCESP”) 
sob o nº 545.914/15-2, em 11.12.2015, onde, por um lapso, não foi considerada a conversão automática 
das ações preferenciais nominativas da Companhia, nos termos do Artigo 4º, § 8º, do Estatuto Social. (v) 
Aumento do capital social no valor de R$5.848.300,00, com a consequente emissão de 5.848.300 novas 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passando o capital social dos atuais R$47.272.178,00, 
dividido em 47.272.178 ações, para R$53.120.478,00, dividido em 53.120.478 ações, sendo 53.057.978 
ações ordinárias e 62.500 ações preferenciais de classe 4, todas nominativas e sem valor nominal. (vi) A 
totalidade das novas ações sejam subscritas pela única acionista, Alphaville Urbanismo S.A., subscreve 
5.848.300 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, Total: R$5.848.300,00, que corresponde ao 
preço de emissão de R$1,00 por ação, mediante a conversão do saldo de 31.05.2016 constante da conta 
de adiantamentos para futuro aumento de capital concedido à Companhia pela subscritora, desprezados 
os centavos. (vii) Em decorrência do aumento de capital, aprovou nova redação do “caput” do artigo 4º do 
Estatuto Social. (viii) Destinação do saldo remanescente constante da conta de adiantamento para futuro 
aumento de capital, no montante de R$99,96, para a constituição de Reserva de Capital. (ix) Consolidação 
do Estatuto Social. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 26.10.2016. Acionista: 
Alphaville Urbanismo S.A. Representada por: Marcelo Renaux Willer e Guilherme de Puppi e 
Silva. JUCESP nº 315.977/17-6 em 11.07.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
Estatuto Social - Capítulo I - Nome, Sede, Objetivo e Duração: Artigo 1º. A Alphaville Ribeirão Preto 
Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, com prazo de duração 
indeterminado, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em 
especial a Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e suas alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”). Artigo 
2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-070, e fi lial na Cidade de Ribeirão Preto/SP, na Estrada RPR-040, s/n, Distrito de 
Bonfi m Paulista, CEP 14110-000, podendo manter fi liais e escritórios de representação em qualquer localidade 
do país ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto: (a) a 
urbanização, para implantação de Empreendimentos Imobiliários na Cidade de Ribeirão Preto/SP, em imóveis 
registrados sob o número de matrícula 124.176, perante o 2º Registro de Imóveis da Cidade de Ribeirão Preto/
SP, sem a prestação de serviços; (b) gestão e cobrança das carteiras relativas aos recebíveis decorrentes do 
preço de alienação das unidades imobiliárias, correspondente ao valor de principal da parcela de venda, 
atualizações monetárias e juros contratados; (c) elaboração de projetos; (d) contratação de construção de 
benfeitorias e acessões em referidos terrenos; (e) organização de associações civis, sobretudo clubes e 
associação de moradores; (f) compra e venda, locação e administração de bens imóveis próprios que venha 
a receber como pagamento; (g) organização de eventos, inclusive de caráter desportivo, recreativo, social e 
cultural, sem fi nalidade lucrativa e toda e qualquer atividade relacionada com as acima mencionadas, 
envolvendo os procedimentos necessários ao cumprimento de seu objetivo, inclusive captação de recursos 
e/ou fi nanciamentos; (h) comercializar imóveis que eventualmente aceite receber como parte de pagamento 
das benfeitorias a ser implantadas nos Empreendimentos; e (i) participação como sócia ou acionista em outras 
Sociedades. Capítulo II - Do Capital - Seção I. Disposições Gerais: Artigo 4º. O capital social da Companhia, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$53.120.478,00, dividido em 53.120.478 ações, sendo 53.057.978 
ordinárias e 62.500 ações preferenciais de classe 4 (“Ações Preferenciais”), todas nominativas e sem valor 
nominal. § 1º. A ação é indivisível perante a Companhia, e a cada ação ordinária corresponderá o direito a 
um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § 2º. As Ações Preferenciais terão direito a voto restrito, nos 
termos do Artigo 5º, § Segundo, deste Estatuto Social. § 3º. Os acionistas têm preferência para a subscrição 
de novas ações, na proporção das ações já possuídas anteriormente. Caso algum acionista renuncie, por 
escrito, ao seu direito de preferência, ou, se consultado, não se manifestar dentro de 30 dias contados da 
data da consulta, caberá aos demais acionistas, na proporção das ações possuídas, o direito à subscrição 
dessas ações. Seção II. Ações Preferenciais: Artigo 5º. Cada classe de Ações Preferenciais terá os seguintes 
direitos e vantagens adicionais, observadas as demais disposições deste Estatuto Social: (a) dividendos fi xos, 
prioritários e cumulativos (“Dividendos Fixos Cumulativos” ou “Dividendos”), a serem pagos de acordo com 
as datas estabelecidas na tabela abaixo (cada data, uma “Data de Pagamento de Dividendo Fixo”), 
independentemente de deliberação da Assembleia Geral e de levantamento de balancete especial para tanto: 
Classe 1: Data - Dividendo: 19/12/2011, R$ 1.200.000,00; 30/03/2012, R$ 3.200.000,00; 28/09/2012, R$ 
1.200.000,00; 28/03/2013, R$ 1.200.000,00; 30/09/2013, R$ 1.200.000,00; 28/03/2014, R$ 1.200.000,00. 
Classe 2: Data - Dividendo: 19/12/2011, R$ 1.700.000,00; 28/09/2012, R$ 1.700.000,00; 28/03/2013, R$ 
1.700.000,00; 30/09/2013, R$ 1.700.000,00; 28/03/2014, R$ 1.700.000,00; 30/09/2014, R$ 1.700.000,00; 
30/03/2015, R$ 1.700.000,00. Classe 3: Data - Dividendo: 19/12/2011, R$ 1.300.000,00; 28/09/2012, R$ 
1.300.000,00; 28/03/2013, R$ 1.300.000,00; 30/09/2013, R$ 1.300.000,00; 28/03/2014, R$ 1.300.000,00; 
30/09/2014, R$ 1.300.000,00; 30/03/2015, R$ 1.300.000,00; 30/09/2015, R$ 1.300.000,00; 31/03/2016, R$ 
1.300.000,00. Classe 4: Data - Dividendo: 19/12/2011, R$ 1.200.000,00; 28/09/2012, R$ 1.200.000,00; 
28/03/2013, R$ 1.200.000,00; 30/09/2013, R$ 1.200.000,00; 28/03/2014, R$ 1.200.000,00; 30/09/2014, R$ 
1.200.000,00; 30/03/2015, R$ 1.200.000,00; 30/09/2015, R$ 1.200.000,00; 31/03/2016, R$ 1.200.000,00; 
30/09/2016, R$ 1.200.000,00; 30/03/2017, R$ 1.200.000,00. (b) prioridade no recebimento dos Dividendos, 
em relação ao pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e quaisquer outras distribuições, 
bonifi cações, pagamentos ou proventos, de qualquer natureza, a que possam fazer jus as demais ações de 
emissão da Companhia. A prioridade prevista neste item é também válida entre as Ações Preferenciais, 
devendo as ações preferenciais Classe “4” sempre ter a prioridade no recebimento do Dividendo Fixo Cumulativo 
em relação às demais ações preferenciais, seguida das ações preferenciais Classe “3”, das ações preferenciais 
Classe “2” e das ações preferenciais Classe “1”; (c) direito de voto em Assembleia Geral Especial nos termos 
do § Segundo abaixo, durante a vigência dos Dividendos Fixos Cumulativos previstos no alínea (a) acima; e 
(d) em caso de liquidação da Companhia, os Dividendos serão distribuídos à conta do capital social, conforme 
facultado pelo artigo 17, §3º, da Lei das Sociedades por Ações. § 1º. As Ações Preferenciais adquirirão direito 
a voto idêntico ao conferido às ações ordinárias de emissão da Companhia, caso a Companhia deixe de realizar 
qualquer pagamento de Dividendos por 2 semestres consecutivos, direito que conservará até que os Dividendos 
vencidos sejam pagos. § 2º. Durante a vigência dos Dividendos Fixos Cumulativos, as seguintes matérias 
somente poderão ser adotadas e/ou aprovadas pela Companhia após sua aprovação prévia, em Assembleia 
Geral Especial, por voto favorável de pelo menos 51% da totalidade dos acionistas detentores de cada uma 
das classes de Ações Preferenciais: (a) qualquer alteração das disposições do estatuto social da Companhia 
e/ou de suas SPEs (conforme defi nido abaixo), conforme o caso, em questões relacionadas a: (i) alteração de 
objeto social; (ii) prazo de duração; (iii) direitos, preferências e vantagens atribuídos às ações preferenciais e 
demais classes de ações emitidas pela respectiva Companhia, incluindo, mas sem limitação, conforme aplicável, 
dividendos, prazos de resgate de ações e conversibilidade em ações ordinárias; (iv) aumento ou redução de 
capital; (v) criação de outras espécies ou classes de ações; (vi) exercício social; (vii) destinação do lucro líquido 
do exercício; (viii) transformação do tipo societário; e (ix) destinação do lucro e alteração de reservas. Para 
fi ns deste Estatuto Social, o termo “SPE” signifi ca qualquer sociedade na qual a Companhia mantenha ou 
venha a manter participação societária; (b) requerimento de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da 
Companhia e/ou quaisquer de suas SPEs ou, ainda, a dissolução ou liquidação da Companhia ou de quaisquer 
de suas SPEs; (c) aprovação de qualquer operação societária envolvendo a Companhia e/ou suas SPEs, 
incluindo aquisição, fusão, cisão, incorporação, incorporação de ações, transformação, criação de subsidiárias 
e/ou sociedades controladas ou coligadas da Companhia; (d) associação da Companhia e/ou suas SPEs, sob 
qualquer forma, com outras sociedades, incluindo a realização de empreendimento conjunto ou em consórcio; 
(e) criação de subsidiária integral ou aquisição de participação societária em outras sociedades, consórcios, 
associações e parcerias de objeto não imobiliário, bem como a criação de grupos de sociedades ou a participação 
da Companhia e/ou das SPEs em grupos de sociedades; (f) capitalização de reserva de lucros ou reserva de 
capitais, ou outra forma de redução ou utilização dessa reserva que não seja resultante do pagamento de 
Dividendos; (g) aprovação de qualquer tipo de prestação de garantias a terceiros pela Companhia e/ou suas 
SPEs, exceto quando tal prestação de garantia ocorrer no curso normal de seus negócios e não comprometer 
a geração de resultados pela Companhia e/ou suas SPEs; (i) criação e utilização de quaisquer outras reservas 
pela Companhia, tais como reserva para contingências e outras reservas estatutárias; (j) resgate ou amortização 
das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia; (k) obtenção ou renovação de empréstimos, 
fi nanciamentos e/ou emissão ou renovação de títulos de créditos comerciais ou valores mobiliários ou assunção 
de dívida, exceto captações destinadas exclusivamente ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários 
pela Companhia e/ou suas SPEs; (l) celebração, pela Companhia e/ou por qualquer de suas SPEs, de quaisquer 
acordos, contratos, negócios, associações ou arranjos de qualquer natureza com Partes Relacionadas, exceto 
(i) se relacionados à consecução do objeto social da Companhia e/ou das SPEs; e (ii) se celebrado a preço de 
mercado. A vedação aqui prevista não engloba alterações de contratos/estatutos sociais ou manifestação 
de voto em reunião de sócios ou assembleias das empresas controladas pela Companhia, desde que observado 
o disposto nas demais alíneas deste item. O termo “Partes Relacionadas” signifi ca em relação a uma sociedade, 
quaisquer outras sociedades ou pessoas físicas que, direta e/ou indiretamente, a qualquer tempo, controle, 
seja controlada por, ou esteja sob controle comum, conforme aplicável; (m) celebração, pela Companhia e/
ou por qualquer de suas SPEs, de qualquer operação de derivativos; (n) aprovação de quaisquer declarações, 
distribuição e/ou pagamento de dividendos pela Companhia e/ou por qualquer de suas SPEs, incluindo 
dividendos intermediários e/ou intercalares, bem como juros sobre o capital próprio, com exceção dos 
Dividendos; (o) alienação de quaisquer ativos pela Companhia, exceto pelas vendas realizadas no exercício 
ordinário de suas atividades; (p) aprovação de qualquer alteração nas práticas contábeis e métodos de 
contabilização de ativos, passivos, elementos do patrimônio, receitas, despesas e outros itens pela Companhia, 
exceto se em virtude de lei ou instrução normativa expedida pela Comissão de Valores Imobiliários ou Secretaria 
da Receita Federal; (q) aprovação, pela Companhia, de qualquer pagamento de Dividendos mediante utilização 
de reserva de capital; (r) alteração material do plano de negócios da Companhia, datado de 24.05.2011 (“Plano 
de Negócios”), que implique em redução da geração de resultados da Companhia e/ou de qualquer SPE em 
valor superior a 20% da estimativa prevista no próprio plano de negócios; (s) cancelamento do empreendimento 
imobiliário objeto do Plano de Negócios, salvo por imposição legal; (t) concessão de opção de venda e compra 
relativa às ações ou quotas de emissão das SPEs ou, ainda, aprovação da opção de compra de ações para 
administradores da Companhia; e (u) criação de qualquer participação dos administradores da Companhia e/
ou de suas SPEs nos respectivos lucros. § 3º. As Assembleias Gerais Especiais mencionadas no §2º acima 
serão convocadas pela Companhia ou por acionistas representando, pelo menos, 50% das Ações Preferenciais, 
devendo a primeira convocação ser feita com, no mínimo, 7 dias de antecedência, contados da primeira 
publicação do edital de convocação. Não se realizando tal assembleia, será publicado edital de segunda 
convocação com antecedência mínima de 5 dias, sendo certo que, em qualquer hipótese, a Assembleia Geral 
Especial deverá ser realizada anteriormente à Assembleia Geral que deliberará sobre as mesmas matérias 
ou à adoção de tais matérias pela Companhia, conforme o caso. § 4º. As Assembleias Gerais Especiais 
mencionadas no §2º acima serão instaladas com a presença de: (i) titulares de, no mínimo, 50% das Ações 
Preferenciais, em primeira convocação; e (ii) com qualquer número de Ações Preferenciais emitidas pela 
Companhia, em segunda convocação. § 5º. O pagamento dos Dividendos devidos às Ações Preferenciais será 
realizado, primeiramente, com os lucros apurados no exercício social (i) encerrado anteriormente ao ano do 
pagamento dos respectivos Dividendos ou (ii) corrente. Caso tais lucros apurados não sejam sufi cientes, os 
Dividendos serão pagos à conta de reserva de lucros e, fi nalmente, à conta de reserva de capital da Companhia, 
sempre respeitada a ordem aqui prevista e mediante aprovação da Assembleia Geral Especial dos detentores 
das Ações Preferenciais, nos termos deste Estatuto Social. § 6º. Caso a Companhia deixe de realizar o 
pagamento, nas respectivas Datas de Pagamento de Dividendo Fixo, de qualquer Dividendo Fixo Cumulativo 
atribuível a qualquer classe de Ações Preferenciais, os valores devidos relativos aos Dividendos serão corrigidos 
por 100% da Variação da Taxa SELIC acrescida de 5% ao ano, calculados pro rata temporis entre a data de 
vencimento aplicável em cada evento e a data do efetivo pagamento dos valores em atraso. § 7º. O pagamento 
de Dividendos às Ações Preferenciais terá preferência em relação a qualquer espécie ou classe de ações de 
emissão da Companhia, independentemente da forma de distribuição dos lucros, dividendos ou juros sobre 
capital próprio, até o efetivo pagamento da totalidade dos Dividendos devidos às Ações Preferenciais. § 8º. 
Cada uma das classes de Ações Preferenciais será automaticamente convertida em ações ordinárias, conforme 
o disposto abaixo: (a) as ações preferenciais Classe “1” serão automaticamente convertidas em ações ordinárias 
no dia 28.03.2014 ou na data em que seja verifi cado pagamento de todos os Dividendos Fixos Cumulativos 
devidos a partir da integralização de tais ações, o que ocorrer por último; (b) as ações preferenciais Classe 
“2” serão automaticamente convertidas em ações ordinárias no dia 30.03.2015 ou na data em que seja 
verifi cado pagamento de todos os Dividendos Fixos Cumulativos devidos a partir da integralização de tais 
ações, o que ocorrer por último; (c) as ações preferenciais Classe “3” serão automaticamente convertidas em 
ações ordinárias no dia 31.03.2016 ou na data em que seja verifi cado pagamento de todos os Dividendos 
Fixos Cumulativos devidos a partir da integralização de tais ações, o que ocorrer por último; e (d) as ações 
preferenciais Classe “4” serão automaticamente convertidas em ações ordinárias no dia 30.03.2017 ou na 
data em que seja verifi cado pagamento de todos os Dividendos Fixos Cumulativos devidos a partir da 
integralização de tais ações, o que ocorrer por último. Capítulo III - Das Assembleias Gerais: Artigo 6º. 
As Assembleias Gerais realizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano, nos 04 primeiros meses seguintes ao 
encerramento de cada exercício social, a fi m de que sejam aprovadas as matérias previstas em lei. Artigo 7º. 
As Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, quando os interesses sociais 
assim o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem 
deliberação dos acionistas. Artigo 8º. As Assembleias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias, serão convocadas 
por qualquer dos Diretores e presididas pelo acionista indicado entre os presentes que, por sua vez, deverá 
indicar, dentre os presentes, o Secretário. Artigo 9º. As deliberações da Assembleia serão tomadas pelo voto 
favorável das ações representativas da maioria do capital social da Companhia, ressalvadas as exceções 
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previstas na Lei das Sociedades por Ações ou neste Estatuto Social. §1º - Sem prejuízo de outros poderes 
previstos neste Estatuto Social, na legislação aplicável e da necessidade de aprovação em Assembleia Geral 
Especial, nos termos do artigo 5º, § Segundo, a Assembleia Geral de Acionistas deliberará sobre: (i) requerimento 
de falência, recuperação judicial ou extrajudicial Companhia, ou, ainda, a dissolução, liquidação ou cessação 
do estado de liquidação da Companhia, e concessão de proteção similar aos credores; (ii) qualquer alteração 
ou consolidação das disposições do Estatuto Social; (iii) emissão, pela Companhia, de ações preferenciais ou 
ações ordinárias de classe diversa; (iv) emissão, resgate, recompra ou cancelamento de ações da Companhia; 
(v) celebração, pela Companhia, de quaisquer acordos, contratos, negócios, associações ou arranjos de qualquer 
natureza com Partes Relacionadas, e a resolução dos mesmos pelada Companhia, em montante igual ou 
superior a R$200.000,00, no agregado em um período de 12 meses; observado, contudo, que toda e qualquer 
operação com Parte Relacionada deverá ser celebrada em termos não menos favoráveis à Companhia que 
aqueles que seriam obtidos em operações com terceiros; (vi) quaisquer mudanças na política de distribuição 
de dividendos estabelecida no presente Estatuto Social; (vii) alienação, pela Companhia, de ativos envolvendo 
um valor geral de vendas superior a R$100.000.000,00, em uma operação individual ou em uma série de 
operações relacionadas a um mesmo projeto ou empreendimento, inclusive por meio de operação de 
contribuição de ativos ao capital de outra sociedade (drop down), exceto para a alienação de lotes, estoques, 
recebíveis ou terrenos; (viii) concessão, pela Companhia ou por suas controladas, de quaisquer garantias em 
operações de terceiros, seja ela real ou fi dejussória, ou criação de qualquer Ônus sobre os ativos ou participações 
societárias de titularidade da Companhia em benefício de obrigações assumidas por terceiros; (ix) contratação 
de qualquer novo Endividamento pela Companhia (incluindo, sem limitação, o refi nanciamento de Endividamento 
existente e qualquer novo Endividamento entre quaisquer das controladas ou entre a Companhia e uma 
controlada ou controladora) envolvendo valor superior, em uma operação individual ou em uma série de 
operações relacionadas, ao menor montante entre (i) R$100.000.000,00, ou (ii) montante que faça com que a 
Dívida Líquida Consolidada da Companhia, após tal operação, exceda o valor equivalente a 3,5 vezes o EBITDA 
Consolidado da Companhia nos 12 meses anteriores às últimas demonstrações fi nanceiras trimestrais revistas 
por auditores independentes; (x) escolha e destituição de auditor independente pela Companhia; (xi) aprovação 
de qualquer alteração de qualquer política fi scal da Companhia ou de suas controladas, exceto conforme 
exigido pela legislação aplicável ou pelos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos no Brasil (incluindo 
o CPC 23); (xii) aquisição de quaisquer participações societárias pela Companhia em outras sociedades, 
consórcios, associações e parcerias, incluindo em sociedades operacionais (incluindo, sem limitação, a 
constituição de uma controlada ou subsidiária integral ou a aquisição (ou subscrição) de participação societária 
em uma sociedade constituída com o propósito específi co de desenvolver um determinado empreendimento 
imobiliário)criação de grupos de sociedades e/ou de suas controladas em grupos de sociedades; (xiii) confi ssão 
de insolvência da Companhia; (xiv) a criação de partes benefi ciárias pela Companhia; e (xv) a incorporação, 
fusão ou transformação da Companhia em outra. §2º - Para fi ns do presente Estatuto Social: (i) “Endividamento” 
signifi ca, sem duplicação (a) todas as dívidas da Companhia e de suas controladas, vencidas e não pagas e 
a vencer, por dinheiro emprestado ou por preço diferido de aquisição de imóveis ou serviços (exceto por contas 
a pagar a fornecedores e outros parceiros comerciais incorridos no curso normal dos negócios e pagáveis de 
acordo com práticas costumeiras e despesas acumuladas incorridas no curso normal dos negócios), (b) qualquer 
outro endividamento da Companhia e suas controladas que seja evidenciado por nota, título, debênture ou 
instrumento similar, (c) todas as obrigações da Companhia e de suas controladas decorrentes de leasing 
operacional ou fi nanceiro, (d) todos os valores vencidos, parcelados ou não, devidos e não pagos pela Companhia 
e suas controladas a órgãos de arrecadação de tributos e contribuições, federais, estaduais ou municipais. 
Adicionalmente, a defi nição de Endividamento não deverá incluir a securitização ou venda de recebíveis 
quando os recebíveis forem efetivamente transferidos pela Companhia ou quaisquer de suas controladas para 
um terceiro, ainda que este terceiro tenha direitos contra a Companhia ou suas controladas com relação a 
tais recebíveis ou à sua cobrança; e (ii) “Ônus” signifi ca qualquer garantia real ou pessoal, penhor, direito de 
garantia, encargo, gravame, vício de título, hipoteca, escritura de fi deicomisso, direitos de terceiros, reclamação, 
direitos de retenção, locação, sublocação, licença, direito de superfície, usufruto, servidão, obrigação, condição, 
esbulho possessório, acordo de voto, participação, opção, direito de primeira oferta, direito de preferência 
contratual, direito de recusa, mandato, ou outras restrições, demandas adversas ou limitações de qualquer 
natureza, incluindo Ônus que possam decorrer de quaisquer contratos. §3º - Os montantes em reais mencionadas 
neste Artigo serão ajustados no dia 1º de janeiro de cada ano pelo IGPM/FGV. O primeiro ajuste será realizado 
no dia 1º.01.2014, aplicando-se a variação do IGPM/FGV calculada a partir de 12.11.2013 até a data do referido 
ajuste. Capítulo IV - Da Administração da Companhia: Artigo 10. A administração da Companhia compete 
à Diretoria, que terá as atribuições conferidas por lei e por este Estatuto Social. Diretoria: Artigo 11. A Diretoria 
será composta por no mínimo 2 e, no máximo, 6 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela 
Assembleia Geral de acionistas e por esta destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 1 ano, sendo 
permitida a reeleição. Findo o mandato, os Diretores permanecerão em seus cargos até a investidura dos 
novos Diretores eleitos. Os membros da Diretoria serão eleitos para os cargos de Diretor Presidente, Diretor 
Vice-Presidente e Financeiro, Diretor Administrativo e de Relações com Investidores, Diretor Comercial, Diretor 
de Negócios, Diretor de Operações, devendo as responsabilidades, obrigações e limitações aos poderes dos 
diretores, impostas pela Assembleia Geral de acionistas, ser devidamente observadas. § 1º. No caso de 
vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembleia Geral, a ser convocada 
no prazo máximo de 15 dias, contados da vacância. § 2º. Nas ausências ou impedimentos temporários de 
qualquer diretor, este, sujeito o ato à aprovação da Diretoria, poderá indicar um substituto para servir durante 
sua ausência ou impedimento. O substituto do diretor exercerá todas as funções e terá os poderes, direitos 
e deveres do diretor substituído. § 3º. O substituto poderá ser um dos demais diretores que, neste caso, votará 
nas reuniões da Diretoria por si e pelo diretor que estiver substituindo. Artigo 12. Compete à Diretoria a 
administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou 
convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja, por lei ou pelo presente Estatuto Social, atribuída a 
competência à assembleia geral. Seus poderes incluem, mas não estão limitados a, entre outros, os sufi cientes 
para: (a) zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social; (b) zelar pelo cumprimento das deliberações 
tomadas nas assembleias gerais e nas suas próprias reuniões; (c) administrar, gerir e superintender os negócios 
sociais; (d) emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis ou necessários; e (e) distribuir, 
entre seus membros, as funções da administração da Companhia. (f) abrir ou encerrar fi liais, em qualquer 
município do Brasil. § Único. A venda, permuta, transferência ou alienação por qualquer forma, ou a hipoteca, 
penhor ou ônus de qualquer espécie, de bens imóveis da Companhia dependem da autorização e aprovação 
dos acionistas reunidos em assembleia geral. Artigo 13. Sujeita à aprovação prévia dos acionistas, conforme 
exigido pela lei aplicável ou por este Estatuto Social, a representação da Companhia para a prática de todos 
e quaisquer atos ou celebração de todos e quaisquer documentos que criem obrigações para a Companhia 
ou que de qualquer maneira vincule terceiros, incluindo, mas não se limitando a, contratação de empregados, 
cheques, ordens de pagamento, contratos em geral e contratação de serviços de terceiros, será necessariamente 
exercida: (i) por quaisquer 2 diretores, em conjunto, para a prática de atos ou a celebração de documentos 
que criem obrigações para a Companhia no valor de até R$500.000,00, em uma única operação ou numa série 
de operações relacionadas; (ii) por 2 diretores, em conjunto, sendo dois deles, necessariamente, o Diretor 
Presidente, Diretor Vice-Presidente e Financeiro, ou o Diretor Administrativo e de Relações com Investidores, 
para a prática de atos ou a celebração de documentos que criem obrigações para a Companhia em valores 
superiores a R$500.000,00 até R$2.500.000,00, inclusive, em uma única operação ou numa série de operações 
relacionadas, exceto para a prática de atos que criem obrigações, nestes mesmos valores, relacionadas à 
contratação de fornecimento de materiais ou serviços para obras da Sociedade, que também deverá ser 
exercida por 2 diretores, entretanto, neste caso, um deles poderá ser o Diretor de Operações, e o outro um 
dos diretores elencados neste item (ii); (iii) por 2 diretores, em conjunto, sendo um deles necessariamente o 
Diretor Vice-Presidente e Financeiro, para a prática de atos ou a celebração de documentos que criem obrigações 
para a Companhia em valor superior a R$2.500.000,00, em uma única operação ou numa série de operações 
relacionadas; (iv) por procurador devidamente constituído e com poderes específi cos; ou (v) para fi ns do 
disposto no § terceiro abaixo qualquer Diretor ou procurador devidamente constituído e com poderes específi cos. 
§ 1º As procurações deverão sempre ser outorgadas em nome da Companhia por 2 Diretores, em conjunto, 
sendo um deles necessariamente o Diretor Vice-Presidente e Financeiro, exceto: (i) no caso de substabelecimento 
de poderes conferidos à Companhia por proprietários de bens imóveis, que tenham fi rmado contratos de 
parceria com a Companhia, inclusive para fi ns da criação de associação de moradores, quando o referido 
substabelecimento poderá ser outorgado em nome da Companhia por quaisquer 2 Diretores. (ii) no caso de 
procurações que tenham por objeto: a) outorga de poderes para fi ns judiciais; b) outorga de poderes para 
requisições de ligação de serviços públicos, tais como: energia elétrica, água, entre outros, nos stands de 
venda e canteiros de obras; c) outorga de poderes para aprovação e licenciamento de projetos ambientais 
nos órgãos competentes; d) outorga de poderes para a regularização fi scal nos órgãos públicos; e) outorga 
de poderes para representação da Companhia nos Contratos de Compra e Venda de lotes e/ou Escrituras 
Públicas de Compra e Venda de lotes na qualidade de Anuente; f) outorga de poderes para representação da 
Companhia perante os Tabelionatos de Protestos para realizar consultas, receber notifi cações e intimações, 
efetuar pagamentos, cancelar protesto, etc.; g) outorga de poderes para representação da Companhia perante 
órgãos públicos para fi ns de aprovação de empreendimentos imobiliários, quando as referidas procurações 
poderão ser outorgadas em nome da Companhia por quaisquer 2 Diretores, sendo um deles, necessariamente, 
o Diretor Administrativo e de Relações com Investidores. § 2º Todas as procurações outorgadas em nome da 
Companhia deverão especifi car os poderes outorgados e deverão ter prazo de validade de até 12 meses, ou 
até o dia 31 de dezembro do ano seguinte ao ano em que tenham sido fi rmadas, caso sejam outorgadas nos 
últimos dois meses do ano anterior, exceto aquelas com fi ns judiciais que poderão ser outorgadas por prazo 
indeterminado. § 3º A representação da Companhia, em juízo ou fora dele, como autora ou réu, perante órgãos 
públicos federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades 
paraestatais poderá ser exercida individualmente por qualquer Diretor ou procurador. § 4º Os Diretores cumprirão 
mandato por prazo determinado, podendo ser destituídos, a qualquer tempo, pelo voto de acionistas 
representantes de mais da metade do capital social da Companhia. § 5º Os Diretores somente serão remunerados 
mediante deliberação de acionistas representantes de mais da metade do capital social, devidamente 
formalizada. § 6º São atribuições dos Diretores, além de outras que lhe conferem a legislação e o Estatuto 
Social, sempre visando à consecução do objeto social: (i) admitir e demitir empregados, fi xar os níveis de 
remuneração do pessoal, criar e extinguir cargos; (ii) elaborar os planos de investimentos e os orçamentos de 
operação; (iii) transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, fi rmar compromissos, contrair obrigações, fazer 
aplicações de recursos, adquirir e alienar bens móveis e imóveis; (iv) levantar balanços semestrais ou 
intermediários, quando indicado; (v) abrir e encerrar fi liais da Companhia, mediante ata de reunião de diretores 
e/ou administração ou outro documento assemelhado; (vi) elaborar o relatório e demonstrações fi nanceiras 
de cada exercício; e (vii) outorgar mandatos em nome da Companhia. Artigo 14. São expressamente vedados, 
sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer acionista, Diretor, procurador ou 
funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais 
e/ou em benefício próprio. Artigo 15. A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação 
por qualquer dos Diretores, com antecedência mínima de 03 dias, devendo constar da convocação a data, 
horário e os assuntos que constarão da ordem do dia. As atas correspondentes serão lavradas no Livro de 
Atas das Reuniões da Diretoria. As reuniões da Diretoria serão instaladas mediante o comparecimento da 
maioria de seus membros. As decisões das reuniões da Diretoria deverão ser tomadas pela maioria dos votos 
dos membros presentes. Capítulo V - Do Conselho Fiscal: Artigo 16. O Conselho Fiscal terá caráter não-
permanente, sendo instalado nos exercícios sociais em que houver solicitação dos acionistas, conforme 
previsto em lei. Artigo 17. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por no mínimo 03 e no máximo 
05 membros e por igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição, 
com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. § Único. A remuneração dos membros do Conselho 
Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo VI - Exercício Social, do Balanço 
e dos Lucros: Artigo 18. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada 
ano, ocasião em que o balanço anual e as demais demonstrações fi nanceiras deverão ser preparados e 
aprovados em Assembleia Geral. Fica dispensa a realização de auditoria e revisão nas demonstrações fi nanceiras 
por empresa de auditoria independente para aprovação em Assembleia Geral. § 1º. Do lucro líquido apurado 
no exercício, será deduzida a parcela de 5% para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% 
do capital social. § 2º. Os acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% do 
lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. § 3º. O saldo remanescente, 
após atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, observada a 
legislação aplicável. § 4º. A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em períodos menores, 
em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de 
dividendos intermediários ou intercalares, mediante deliberação da Diretoria, os quais, caso distribuídos, 
poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido, observados os limites da legislação 
aplicável. § 5º. Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus acionistas, 
por deliberação da Assembleia Geral de acionistas, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados 
ao dividendo mínimo obrigatório e não poderão ser considerados como valores dedutíveis dos Dividendos 
Fixos Cumulativos. § 6º. Se o valor do dividendo obrigatório for inferior aos pagamentos relativos aos Dividendos 
devidos às Ações Preferenciais, os titulares das Ações Preferenciais receberão a totalidade do dividendo 
obrigatório, e o valor remanescente de Dividendos devidos às Ações Preferenciais será pago à conta dos 
lucros remanescentes, correntes ou acumulados, à conta da reserva de lucros, ou ainda, à conta da reserva 
de capital, caso aprovado em Assembleia Geral Especial. § 7º. Enquanto houver Ações Preferenciais, a reserva 
de lucros será utilizada apenas e exclusivamente para o pagamento dos Dividendos a que as Ações Preferenciais 
fazem jus. A reserva de capital da Companhia, se houver, será utilizada, caso aprovado em Assembleia Geral 
Especial, para pagamento dos Dividendos a que as Ações Preferenciais façam jus. § 8º. As Ações Preferenciais 
não participarão dos lucros remanescentes após a distribuição dos Dividendos. Capítulo VII - Liquidação: 
Artigo 19. A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente 
para determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante. Artigo 20. Em tudo o que for omisso o presente 
Estatuto Social, serão aplicadas as disposições legais pertinentes. Artigo 21. As publicações ordenadas pela 
Lei das Sociedades por Ações serão realizadas no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no jornal “Empresas 
e Negócios”, publicado na cidade de São Paulo. Capítulo VIII - Foro: Artigo 22. A Companhia, seus acionistas, 
administradores e os membros do conselho fi scal obrigam-se a resolver toda e qualquer disputa ou controvérsia 
que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, efi cácia, interpretação 
ou liquidação das obrigações aqui previstas e à violação de quaisquer das disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações e no Estatuto Social da Companhia (“Disputas”), por meio de arbitragem, nos termos 
da Lei nº 9.307/96, de acordo com o Regulamento do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá (o “Regulamento Brasil-Canadá”). § 1º. A arbitragem será realizada em português na Cidade 
de São Paulo/SP, será decidida por critérios de direito e administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação 
da Câmara de Comércio Brasil - Canadá. O tribunal arbitral será composto por 3 árbitros, competindo a uma 
parte indicar 1 árbitro e à Companhia e/ou uma outra parte indicar 1 árbitro, sendo o terceiro árbitro indicado 
de comum acordo pelos árbitros, conforme as disposições do Regulamento Brasil-Canadá. § 2º. 
Independentemente da controvérsia a ser dirimida por meio de arbitragem, todos os acionistas dela deverão 
participar, seja como parte (quando a disputa o envolver diretamente, na qualidade de Requerente, Requerido 
ou Reconvinte), seja na qualidade de terceiro interessado (quando o acionista puder ser, de alguma forma, 
direta ou indiretamente afetado pelas decisões a serem proferidas no curso ou ao fi m da arbitragem). Da 
mesma forma, a sentença arbitral será defi nitiva e vinculante a todos os acionistas, independentemente da 
recusa, por qualquer deles, em participar do procedimento arbitral, seja como parte ou como terceiro interessado. 
§ 3º. Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, qualquer das partes envolvidas terá o direito de recorrer 
ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quando necessário, requerer medidas cautelares de proteção de 
direitos para garantia do resultado útil da arbitragem ou para a execução das decisões arbitrais, incluindo, 
mas sem limitação, o laudo fi nal. Para tanto, as partes elegem o foro da Comarca da Cidade de São Paulo/
SP, renunciando a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, fi cando ressalvado que 
esta eleição de foro não será interpretada como limitação das disposições deste Artigo 22. § 4º. A parte 
vencida pagará à parte vencedora todas as custas e despesas em relação à arbitragem, honorários advocatícios, 
limitados a 10% do valor em discussão, e os custos dos árbitros. § 5º. O laudo arbitral, emitido de acordo com 
as regras do Regulamento Brasil-Canadá, será prolatado na sede da arbitragem e será defi nitivo e obrigatório 
para as partes envolvidas, e a sentença sobre ele poderá ser executada em qualquer juízo que tiver jurisdição. 
Marcelo Renaux Willer - Presidente da Mesa, Guilherme de Puppi e Silva - Secretário da Mesa.

JOSÉ LUIZ DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ: 13.464.096/0001-90 torna público que
requereu ao SEMASA a Licença Previa, de instalação e de Operação para Fabricação
de Esquadrias metálicas (Serralheria) situada a Rua Sigma, 01, Vila Mazzei, Santo
André - SP, CEP: 09172-450  e declara aberto o prazo de 30 dias para manifestação
escrita, endereçada ao Semasa.

COMPANHIA DOCAS 
DE SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 09.062.893/0001-74
EXTRATO DE CONTRATO

Proc. 039/17 - Contrato nº 17/009 - PE n° 007/17 - Contratada: NUCTECH DO BRASIL 
LTDA- Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
do Porto de São Sebastião para aquisição, instalação, operação assistida e manu-
tenção corretiva e preventiva de 1 (um) equipamento para inspeção não intrusiva 
de carga por raios-x (scanner) para o Porto de São Sebastião - Prazo: 21 meses, 
contados da data estabelecida para início dos serviços - Valor: R$ 4.250.000,00 
(dezembro/17) - Fonte de recursos: item orçamentário nº 44.90.52 - Equipamentos 
e Material Permanente - INVESTIMENTO - Parecer Jurídico: ACJ/ADM nº 057/2017 
de 26/11/2017 - Assinado em  27/12/2017.

Castor & Leão Administração Hoteleira S.A.
CNPJ nº 02.238.702/0001-33 - NIRE 3530015301-4

Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria
Data, Hora e Local: 06/11/2017, às 10hs, à Alameda Itu, nº 1.151, Jardim Paulista, São
Paulo/SP; Convocação: Nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, a convocação foi
publicada nos jornais Diário Oficial - Empresarial do Estado de São Paulo, edições de 25,
26 e 27/10/2017 e Gazeta de São Paulo, edições de 25, 27 e 28/10/2017; Demonstrações
Financeiras: relativas ao exercício encerrado em 31/12/2016 - publicadas em 30/09/2017,
nos jornais Diário Oficial - Empresarial do Estado de São Paulo e Gazeta de São Paulo,
que também circula neste Estado; Presença: Acionistas representando a maioria do ca-
pital social; Mesa Diretora: Presidiu a Assembleia a Sra. Maria Eunice Mariotto Silva,
tendo como Secretário o Sr. Leonardo De Fazio; Ordem do Dia: a) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, as demonstra-
ções financeiras encerradas em 31/12/2016; b) deliberar sobre a destinação do resultado
do exercício; c) ratificar deliberação da Diretoria que trata do pagamento de juros
moratórios sobre capital próprio; d) Outros assuntos de interesse social. - Deliberações:
Por unanimidade dos presentes, os acionistas deliberaram: a) aprovar o relatório da
administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em
31/12/2016; b) aprovar que o resultado do exercício encerrado em 31/12/2016, no valor
de R$ 637.235,36, tenha seguinte destinação: I) R$ 31.861,77 para a conta de Reserva
Legal; II) R$ 605.373,59 levados para a conta de Reservas de Lucros, devendo ser dis-
tribuído entre os acionistas na forma de dividendos; os acionistas deliberaram, também,
que os dividendos deliberados deverão ser destinados, primeiramente, para amortização
de adiantamentos efetuados aos acionistas por conta de lucros antecipados; c) ainda por
unanimidade, os presentes ratificaram deliberação da Diretoria para pagamento de juros
remuneratórios sobre o capital próprio na ordem de R$ 640.000,00, conforme créditos nos
valores de R$ 400.000,00 e R$ 240.000,00, efetuados nos registros contábeis da Compa-
nhia, respectivamente, em 26/09/2016 e 20/12/2016, com base na posição acionária ao
final daqueles dias. Os juros acima deverão ser destinados, primeiramente, para amortiza-
ção de adiantamentos efetuados aos acionistas por conta dos lucros antecipados; d) em
seguida, a Sra. Presidente deu a palavra a quem quisesse se manifestar e, não havendo
nada mais a tratar na Assembleia, foi lavrada a presente ata, na forma de sumário, que foi
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. aa) Presidente Maria Eunice Mariotto
Silva - Secretário Leonardo De Fazio - Acionistas: Maria Eunice Mariotto Silva, Giovanni
De Fazio, Gilda Michelina Maiorana De Fazio, Helio Antonio Silva, Leonardo De Fazio,
Henilson Silva, Helenice Silva Miguel e Hedenise Silva de Oliveira. Certificamos que a
presente é copia fiel da ata lavrada no livro próprio. Maria Eunice Mariotto Silva - Presi-
dente, Leonardo De Fazio - Secretário. Aluizio Caetano de Melo - OAB.SP.28.702.
JUCESP nº 572.273/17-4 em 20.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF Nº 00.417.120/0001-99 - NIRE Nº 35300483138

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/2017
Data/Hora/Local: 28/04/2017, às 11hs, na sede da (“Companhia”), São Paulo/SP, Avenida Ibirapuera, 2332, sala
52 - parte, Indianópolis, CEP 04028-002. Mesa: Presidente-Daniel Gustavo Mirabile, Secretário-Marcelo Barcellos de
Campos Moreira. Presença: Totalidade. Convocação e Publicações: Dispensada. Decisões: Primeiramente, antes
de iniciar os trabalhos, a maioria dos acionistas presentes elegeu Daniel Gustavo Mirabile para presidir essa assembleia
em razão da ausência do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que convidou a mim para secretariá-
lo. I. Dado início aos trabalhos, a acionista Nec Latin America S.A. pediu a palavra e fez ressalvas as Demonstrações
Financeiras em relação a: a) os critérios aplicados para reconhecimento das receitas referentes ao contrato de prestação
de serviços firmado com o Banco Banpará em 12/08/2016, b) os valores dos juros sobre o saldo a pagar dos parcelamentos
de impostos obtidos pela Companhia; e c) as bases de constituição da provisão de despesas com PLR (Programa de
Participação nos Resultados) no exercício de 2015 e paga no exercício de 2016. Em seguida, se declarou impedida de
votar por estar representada, nesta assembleia, pelos administradores da Companhia: Daniel Gustavo Mirabile e Naoto
Mizuguchi, respectivamente Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente Executivo da Companhia. O acionista e Diretor
Geral da Companhia, Marcelo Barcellos de Campos Moreira, também se declarou impedido de votar. Após discutirem e
deliberarem a respeito dos assuntos descritos na ordem do dia o acionista remanescente, representando a totalidade
do capital social com votos válidos, decidiu 1. Aprovar sem ressalvas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/2016, publicados em 13/04/2017, nos jornais DOESP, e Gazeta de São Paulo; 2. Consignar
que o lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31/12/2016 foi absorvido pelos prejuízos
acumulados, de modo que não houve distribuição de dividendos; lI. por unanimidade de votos dos presentes, os
acionistas Aprovaram a lavratura desta Ata de Assembleia Geral Ordinária e seu registro perante os órgãos compe-
tentes. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes no livro social aplicável. Mesa: Daniel
Gustavo Mirabile-Presidente; Marcelo Barcellos de Campos Moreira-Secretário. Acionistas Presentes na Reunião:
Nec Latim America S.A., Daniel Gustavo Mirabile, Naoto Mizuguchi. Marcelo Barcellos de Campos Nogueira; Rogério
Alexandre Teixeira Reis. JUCESP nº 245.068/17-0 em 31/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Os preços relativos aos alimentos e as commodities agrícolas 

entraram em queda por causa das boas safras deste ano.

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M) 
registrou defl ação de 
-0,52% no acumulado 
de janeiro a dezembro 
deste ano. Segundo os 
indicadores divulgados 
ontem (28) pelo 
Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre), 
em dezembro o índice 
teve alta de 0,89%

Os alimentos foram os 
principais responsáveis 
pela queda verificada 

neste ano. No acumulado de 12 
meses, os custos com alimenta-
ção tiveram retração de -0,48%. 

As matérias-primas brutas re-
gistraram defl ação de -11,35% 
ao longo de 2017 e os produtos 
agropecuários de -12,99%. De 
acordo com o economista do 
Ibre, André Braz, os preços re-
lativos aos alimentos e as com-
modities agrícolas entraram em 
queda por causa das boas safras 
deste ano. “A agricultura ajudou 
bastante na redução desses 
índices de preços. As safras 
foram muito bem sucedidas, 
houve uma regularidade maior 
de chuvas. Isso contribuiu 
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Índice que reajusta contratos 
de aluguel tem defl ação no 

acumulado do ano

para o movimento de oferta e 
conseguente queda de preços”, 
enfatizou.

Por outro lado, o economista 
disse que o desemprego e a 
perda de renda das famílias 
fazem com que os efeitos da 
defl ação não sejam tão perce-
bidos pela população. “A que-
da nos preços dos alimentos 
ao consumidor não se torna 
tão perceptível para algumas 
famílias, porque a gente vive 
também um desemprego mui-
to grande. Então, o preço fi cou 
mais barato, mas isso adianta 
muito pouco para aqueles que 
não tem renda para consu-
mir”, acrescentou. A queda 
no índice de infl ação não foi 

maior em razão do impacto de 
itens como os combustíveis, 
que apresentaram altas sig-
nifi cativas. O diesel acumulou 
elevação de 9,55% no ano e o 
gás liquefeito de petróleo de 
46,09%. 

Para 2018, Braz destacou que, 
com a retomada da economia, 
que os valores relativos aos 
serviços, que registraram forte 
alta em 2016, podem pressionar 
a infl ação. “A parte dos serviços 
livres, que são mais sensíveis à 
demanda – comer fora de casa, 
ir ao salão de beleza, lavar o 
carro – não apresentaram queda 
em 2017, mas apresentaram 
uma desaceleração profunda 
em relação a 2016”.

Fluminense 
dispensa 
Cavalieri, 
Henrique
e mais seis

Rio - Com graves proble-
mas fi nanceiros, o Fluminen-
se adotou ontem (28) uma 
medida drástica. A diretoria 
do clube carioca anunciou 
que iniciou negociações 
para rescindir os contratos 
de oito jogadores do seu 
elenco, entre eles o goleiro 
Diego Cavalieri e o zagueiro 
Henrique. A relação de joga-
dores dispensados também 
conta com o lateral-direito 
Wellington Silva, além de Ar-
thur, Higor Leite, Maranhão, 
Marquinho e Robert.

“O clube agradece aos 
atletas pela dedicação e o 
empenho enquanto vesti-
ram a camisa tricolor e os 
deseja sorte na sequência 
de suas carreiras”, anun-
ciou o Fluminense através 
de um comunicado ofi cial, 
justifi cando que a ação se dá 
para reduzir a folha salarial 
do elenco do time carioca, 
se adaptando aos cortes no 
orçamento, sendo necessária 
para manter as contas em dia 
no próximo ano.

As saídas de Henrique e 
Diego Cavalieri são as que 
mais chamam a atenção. 
Afi nal, o zagueiro era titular 
absoluto com o técnico Abel 
Braga, além de ter fechado 
a temporada de 2017 como 
capitão. O goleiro, por sua 
vez, chegou ao Fluminense 
em 2011, sendo fi gura impor-
tante do time e peça decisiva 
na conquista do título do 
Campeonato Brasileiro de 
2012 (AE).
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Esse tipo de vírus é conhecido por fazer uma espécie 
de "sequestro" dos arquivos das máquinas infectadas 
e exigir o pagamento de um valor fi xo para "libertar" 

o equipamento. Ao todo, estima-se que mais de 230 mil 
sistemas foram infectados, até que um "antídoto" des-
cobriu o problema e controlou o caso. Também houve a 
divulgação de que diversas grandes empresas e governos 
sofreram ataques com vazamento de dados - como o caso 
da Equifax, nos EUA.

Mas o que ocorreu, de fato? Houve um aumento nos 
ataques ou eles foram mais noticiados? Para o professor 
de Direito Digital da Universidade Presbiteriana Macken-
zie, Renato Leite Monteiro, o que mais impressionou foi a 
"magnitude" das ações dos hackers, que foi "bem maior em 
um número grande de incidentes" do que nos anos anterio-
res. "Antigamente, os alvos eram menores e eram menos 
noticiados por isso. No entanto, neste ano, o método dos 
ataques foi muito mais robusto e, com certeza, tinham fi ns 
econômicos. Antes, eles buscavam explorar apenas falhas 
nos sistemas, sem intuito econômico", disse Monteiro.

O diretor de ciberinteligência da empresa de Cipher, 
que cria sistemas de segurança online, Fernando Amatte, 
segue a mesma linha e ressalta que "o que aconteceu de 
diferente neste ano é que alguns ataques, que já aconteciam 
normalmente, foram automatizados, com um volume muito 
grande e muito rápido de ações".

"Quando se fala de criminosos, seja na vida realou digital, 

O ano dos ataques cibernéticos
Entre tantos avanços na tecnologia 
atual, o ano de 2017 mostrou, mais 
do que nunca, os riscos que as 
falhas de segurança online podem 
causar em larga escala. Ataques 
hackers se proliferaram durante 
todo o ano, atingindo dos simples 
usuários de sites até grandes 
corporações e governos. O maior 
deles ocorreu em 12 de maio, 
quando o ransomware "Wanna Cry" 
começou a se espalhar de maneira 
rápida e avassaladora

Ataques hackers se proliferaram durante todo o ano, atingindo dos simples usuários de sites até grandes 
corporações e governos.

ANSA

eles sempre vão pela lei do menor esforço. Ou seja, vão no 
computador mais vulnerável, como assaltam pessoas nas 
ruas mais vulneráveis. Só que existem os bandidos mais 
ousados, que são minoria, mas que são mais especializados. 
Na tecnologia, há o mesmo cenário", pontuou.

Segundo Amatte, há especialistas com evidências de que 
o caso do Wanna Cry foi "um teste que saiu fora controle, 
algo que fi cou muito maior do que deveria".

Ele explica que, nos casos clássicos de ransomware, os 
hackers geram um código específi co para cada máquina, 
assim, quando o usuário paga pelo resgate, eles sabem exa-
tamente quem pagou, e liberam aquele código específi co.

"Falo de algo que saiu fora do controle porque, no Wanna 
Cry, todas as pessoas estavam recebendo o mesmo 'códi-
go'. Eles não saberiam quem pagou ou não. Outro fato é 
que um pesquisador descobriu uma 'chave' para desligar 

o ataque. Se eu estiver no 
caos, infectando o máximo 
possível, eu não crio uma 
chave. A não ser que seja 
um teste", explicou Amette.

Ao todo, de acordo com 
a polícia europeia, Europol, 
cerca de 33 mil euros foram 
pagos em resgates por conta 
do Wanna Cry. Mas o espe-
cialista admitiu não acreditar 
que algum governo esteja por 
trás desse ataque, porque, se 
fosse assim, "o uso teria sido 
diferente e faria mais estra-
go". Já para Monteiro, além do 
ransomware, esse "foi o ano 
dos vazamentos de dados".

"Tivemos muitos vazamentos de dados por todo o mundo, 
o que nos mostra que isso se tornará cada vez mais comum", 
criticou. "A nossa sociedade atual é movida a dados, tudo 
é transformado em dados. É preciso de ter regras mais 
adequadas e rígidas sobre quem pode e quem terá acesso 
para gerenciar esses dados", recomendou. Segundo o pro-
fessor, essa será a "boa consequência" da série de ações dos 
hackers, a de "acelerar as discussões, ao redor do mundo, 
sobre a segurança na rede".

Os especialistas são unânimes em dizer que uma das 
melhores formas para se proteger é manter todos os equi-
pamentos sempre atualizados. Isso porque, por exemplo, 
no caso do Wanna Cry, os ataques foram feitos apenas em 
sistemas operacionais Windows que não tinham feito a 
atualização fornecida pela Microsoft.

"Isso não vai evitar 100% que você esteja livre de um 
ataque, mas diminui muito o risco", destacou Amatte. Já 
Monteiro ressaltou que, no caso de usuários simples, a velha 
dica de não usar uma única senha para todos os serviços 
é fundamental.

Luciana Ribeiro/ANSA

A Coreia do Norte deixou o mundo em alerta durante todo 
o ano de 2017, com sua série de lançamentos de mísseis 
e o maior teste nuclear da história, em uma tentativa de 

atingir, e intimidar, seu maior adversário: os Estados Unidos. 
Pyongyang e Washington estão em uma batalha verbal há 

vários anos, mas a situação se tornou mais grave desde a 
eleição de Donald Trump à Casa Branca. 

Em janeiro, o governo do ditador Kim Jon-un começou a 
avançar com seus testes balísticos. Após terminar 2016 com dois 
testes malsucedidos, o líder norte-coreano encerrará este ano 
com um total de sete mísseis lançados. No dia 3 de setembro, 
Pyongyang realizou o seu teste mais potente, com o que seria 
uma bomba de hidrogênio. "A Coreia do Norte avançou no seu 
objetivo de ser reconhecida como uma potência nuclear. Mas 
ela não teve pleno reconhecimento por parte da comunidade 
internacional", explicou Maurício Loboda, professor de Rela-
ções Internacionais da Universidade Mackenzie.

Apesar da unanimidade nas críticas ao redor do mundo, 
o país manteve o desenvolvimento de seus programas mi-
litares. Segundo o especialista, "a Coreia do Norte investiu 
em programa nuclear como justifi cativa para conseguir um 
armamento que consiga ameaçar os norte-americanos a ponto 
de que eles não ataquem o país". Por sua vez, na tentativa de 
sufocar ainda mais o regime-norte coreano, Trump e a União 
Europeia (UE), além da ONU, anunciaram diversas sanções 
contra o governo de Kim ao longo do ano. A medida ampliou 
a retaliação a pessoas, empresa e entidades que mantiverem 
transações com o país comunista.

No entanto, "a rapidez com que evoluíram os programas de 
Pyongyang levantou algumas suspeitas, principalmente sobre 

O ano nuclear da Coreia do Norte
a China trabalhar ativamente na política nuclear da Coreia do 
Norte, fornecendo equipamentos", disse o norte-americano 
Gordon Chang, analista de Ásia Oriental e o autor do livro "O 
Desafi o Nuclear da Coreia do Norte sobre o risco de uma guerra 
atômica". Segundo o analista, o presidente chinês, Xi Jinping, 
"estaria alimentando o governo de Pyongyang com transfe-
rências de armas, equipamentos e tecnologias importantes".

Os mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs, na sigla 
em inglês) que o ditador norte-coreano disparou nos dias 4 
e 28 de julho, e os quais sobrevoaram o Mar do Japão, foram 
transportados em lançadores móveis chineses, de acordo com 
sua teoria. "Esses lançadores móveis tornam a Coreia do Norte 
uma ameaça real, já que seus mísseis podem fi car escondidos", 
explicou o analista. No último dia 28 de novembro, Pyongyang 
lançou outro míssil balístico intercontinental capaz de atingir 
o território dos Estados Unidos. Este foi o primeiro teste do 
tipo desde 15 de setembro e anulou as esperanças de que a 
Coreia do Norte abra as portas para uma solução negociada 
para a crise nuclear.

"Para a Coreia do Norte é essencial, faz parte de uma estraté-
gia de sobrevivência, essa política nuclear. O objetivo principal 
disso é estimar o seu governo frente à população, porque, 
para eles, é essencial que as pessoas sintam uma ameaça de 
guerra constante e iminente para que apoie essa política ar-
mamentista", explicou Loboda. Em meio à troca de ameaças 
entre Estados Unidos e Coreia do Norte, a China passou o 
ano pedindo moderação aos dois lados. Inclusive, as relações 
entre China e Coreia do Sul amargaram um pouco depois que 
Pequim reagiu mal ao desenvolvimento de um programa de 
testes de mísseis de defesa norte-americanos.

A disputa difi cultou os esforços para coordenar uma res-
posta da região contra o avanço da tecnologia nuclear e de 
mísseis balísticos da Coreia do Norte. A China, por diversas 

vezes, chegou a sugerir que a Coreia do Norte interrompesse 
suas atividades nucleares e que os Estados Unidos, em troca, 
suspendessem seus exercícios militares na região. No ano 
de 2017, as ações do governo norte-coreano, assim como as 
polêmicas declarações do líder da Casa Branca, trouxeram o 
mundo mais perto de uma guerra nuclear. 

"O risco de guerra existe, mas seria ruim para todo mundo. 
Ela seria devastadora para a Coreia do Norte e teria um custo 
muito alto para os Estados Unidos", ressaltou o especialista 
do Mackenzie. Desta forma, a série de testes não tem passado 
de meras provocações. "Para os dois lados, não é interessante 
chegar à guerra", fi nalizou Loboda.

A tensão entre a Coreia do Norte e os EUA deixaram o 
mundo em estado de atenção em todo o ano de 2017.
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No embalo do sucesso 

das chamadas fi ntechs, 

startups que aliam 

serviços fi nanceiros e 

tecnologia, nasceram 

as insurtechs, empresas 

que também utilizam 

ferramentas digitais, 

porém são voltadas ao 

mercado de seguros

As insurtechs começaram 
a ganhar força principal-
mente no ano de 2016 e 

têm como foco buscar inova-
ções constantes que melhorem 
a experiência do cliente.

 Diante de um novo cenário, 
totalmente digital, os consumi-
dores buscam cada vez mais 
soluções práticas e ágeis que 
facilitem processos com o uso 
da tecnologia. As insurtechs 
chegaram ao mercado justa-
mente para suprir essa necessi-
dade, desenvolvendo soluções 
disruptivas a partir de algo que 
precisa ser melhorado. E ainda 
oferecem benefícios também 
para as empresas, com um 
modelo de negócios inovador, 
repetível e escalável, em que 
é possível obter mais ganhos 
com menos custos. 

Hoje, o setor de seguros 
é o que mais investe em de-
senvolvimento de tecnologia, 
de acordo com um estudo 
realizado pela empresa de TI 
e consultoria de dados Tata 
Consultancy Services (TCS). 
Na pesquisa, após analisarem 
835 executivos de 13 setores 
da indústria global em quatro 
regiões do mundo, a indústria 
de seguros ultrapassou os ou-
tros segmentos pesquisados, 
investindo, em média, US$ 
124 milhões em inteligência 
artifi cial. 

A expectativa é que esse 
panorama continue crescendo 
cada vez mais, graças a alta de-
manda dos consumidores por 
digitalização, o que também 
gera uma grande oportunida-
de para as empresas do setor 
de seguros que tenham como 
foco trazer melhorias atreladas 
às novas tecnologias aos seus 
clientes. Essa é uma preo-
cupação constante da nossa 
empresa, Planetun, na qual 
temos como objetivo imple-
mentar processos que tragam 
mais agilidade, comodidade e 
segurança aos consumidores, 
melhorando sua experiência.

Apenas para falarmos do que 
estamos desenvolvendo com 
foco no relacionamento com 
o cliente, temos os produtos 
de Auto Inspeção, Vistoria e 
Sinistros. Por exemplo, imagi-
ne que o segurado detecta que 
depois de uma forte descarga 
de energia ocorreu a queima de 
sua geladeira. Neste momento, 

após o contato prévio com a 
seguradora, o próprio cliente, 
através de um aplicativo web, 
que não requer qualquer ins-
talação no celular, pode abrir 
um sinistro, realizar as fotos, 
áudio e vídeo dos danos, e 
inserir toda a documentação 
necessária para que o processo 
possa ser analisado e aprovado 
de forma segura, transparente, 
ágil e com um custo infi nita-
mente menor. Hoje, isso já é 
uma realidade para os ramos 
de seguro auto, equipamentos, 
residência e empresarial. 

Por vivermos em uma era 
cada vez mais tecnológica e 
ágil, é necessário que as em-
presas se moldem a esse novo 
tipo de consumidor, que está 
cada vez mais conectado e 
buscando por produtos novos 
que conversem com o modo 
atual de viver da era digital. 
Nesse momento, acredito que 
a tecnologia é uma grande 
aliada às empresas, que têm a 
oportunidade de oferecer ao 
cliente uma experiência que 
ele procura: rápida, prática e 
com maior autonomia.

Sem dúvida que existem ris-
cos em todo esse processo, já 
que nem sempre as inovações 
são vistas em um primeiro 
momento como algo bem-
-vindo. Quando trabalhamos 
em parceria com as grandes 
seguradoras, também preci-
samos encontrar profi ssionais 
e estruturas visionárias que 
acreditem e queiram inovar 
e mudar a forma com que se 
relacionam com seus clientes, 
porque, sem o apoio deles, 
nada disso poderia ocorrer. Eu 
vejo que esse processo irá be-
nefi ciar a todos, sem exceção. 
Com estas novas plataformas, 
traremos maior agilidade e fa-
cilidade na relação seguradora, 
corretor e segurado.

Inclusive, o maior ganho com 
todas estas mudanças é, com 
certeza, do consumidor. Se 
antes ele enfrentava diversas 
burocracias ao, por exemplo, 
bater o carro, hoje ele não tem 
mais essa dor de cabeça, pois o 
processo fi cou mais simples de 
ser realizado. Fazendo uso da 
tecnologia, é possível realizar 
os processos no dia e hora 
que forem mais adequados ao 
segurado, de forma ainda mais 
rápida, evitando perda de tem-
po ou interrupções no trabalho. 
Agora, acionar o seguro deixou 
de ser um problema, graças 
ao advento do atendimento 
digital. E o segurado pode re-
ceber e pagar por um serviço 
que tem a sua cara e que lhe 
oferece exatamente aquilo que 
procura de forma muito mais 
objetiva e inovadora. 

 
(*) É diretor executivo e sócio 

fundador da Planetun, insurtech que 
desenvolve soluções disruptivas para 

o mercado de seguros e automotivo.

Insurtechs vieram para 
melhorar a experiência 

do consumidor
 Henrique Mazieiro (*)

News@TI
NET disponibiliza canais ao vivo
em voos da GOL

@A NET, maior operadora via cabo da América Latina, anuncia 
parceria com a GOL Linhas Aéreas Inteligentes para aprimorar 

ainda mais a experiência de viagem dos clientes a bordo dos voos da 
companhia: a *TV ao vivo, com seis canais e conteúdos variados de 
notícias e entretenimento para todas as idades. O acesso é gratuito 
e a conexão é feita pelos dispositivos móveis dos passageiros, como 
smartphones, tablets ou notebooks.

ESPM abre inscrições para novo curso de 
férias de Atendimento a Clientes

@A edição 2018 do curso de férias da ESPM-SP "Atendimento a 
Clientes: como atingir a excelência em serviços" foi reformu-

lado para atender os dilemas e os desafi os de satisfazer os clientes 
frente a complexidade do cenário digital. O novo programa teve a 
carga horária modifi cada para 9 horas, além de contemplar novos 
módulos em sua grade de ensino. O curso traz temas atuais como os 
impactos do ambiente digital e das redes sociais; o fator comentário 
e as redes sociais; por que a satisfação é um desafi o; fi delidade/
lealdade x preferência, além de abordar outros temas que desafi am 
empresas a manterem um alto nível de satisfação no atendimento. 
Os alunos ainda aprenderão os cinco pontos para a excelência em 
serviços, como assegurar a satisfação do cliente, como a satisfação do 
cliente pode ser uma poderosa estratégia competitiva, vão conhecer 
os fatores críticos da excelência na prática e a analisar mecanismos 
para gerenciamento de satisfação. O curso acontece entre os dias 
31 de janeiro e 2 de fevereiro, na ESPM, em São Paulo. As vagas são 
limitadas, por isso, quem quiser participar deve se inscrever pelo 
site da ESPM, no endereço: http://www2.espm.br/cursos/espm-sao-
-paulo/atendimento-clientes-como-atingir-excelencia-em-servicos. 
Para mais informações, entrar em contato com a escola pelo telefone: 
(11) 5081-8200 ou por e-mail: ferias@espm.br

O ano de 2017 está termi-
nando e as perspectivas para a 
economia brasileira começam 
a dar sinais positivos. Tanto o 
ano que se encerra como o que 
se aproxima devem apresen-
tar melhoras signifi cativas, de 
acordo as projeções do mer-
cado fi nanceiro apresentadas 
no Boletim Focus do Banco 
Central. E é nesse cenário 
positivo que um segmento da 
economia continua se desenvolvendo: o empreendedorismo.

Para que o novo negócio dê certo, no entanto, além de uma 
boa ideia, é essencial que o empreender esteja preparado para 
os desafi os que virão. Para fomentar o empreendedorismo e 
auxiliar quem deseja seguir esse caminho - ou já começou -, 
alguns canais online disponibilizam conteúdos gratuitos de 
capacitação, como artigos, palestras, webinars e e-books sobre 
o tema. Listamos abaixo quatro deles. Veja:

Apreendedorismo 

O canal está desde 2015 no ar e disponibiliza, quinzenalmente, 
palestras sobre marketing digital, empreendedorismo, inovação, 
tendências e tecnologia, entre outros temas. O objetivo é apoiar 
a capacitação, conectar profi ssionais do mercado a pequenos 
e médios empresários e ajudá-los a construir negócios bem-
-sucedidos. O portal é uma iniciativa da Locaweb e possui, 
atualmente, 70 webinars disponíveis e mais de 9.600 inscritos. 

Site: http://www.eventials.com/locaweb/groups/apreende-
dorismo/

Escola de E-commerce

Criada em maio deste ano pela Tray, a Escola de E-commerce 
transmite conhecimento sobre o varejo virtual de forma prática, 
estimulando o crescimento, a profi ssionalização e o planejamen-

to do mercado. O conteúdo 
é gratuito e busca capacitar 
desde pessoas que não conhe-
cem nada sobre o assunto até 
profi ssionais com vivência no 
setor. O portal possui mais de 
250 conteúdos exclusivos, que 
variam entre vídeos, e-books 
e artigos.

Site: http://escoladeecom-
merce.tray.com.br/

Webinars All iN

Com o objetivo de reforçar ou ensinar novas estratégias para 
os empreendedores que utilizam o e-mail marketing como forma 
de comunicação com seus clientes, os Webinars All iN estão no 
ar desde 2015. No total, já são mais de 30 apresentações, com 
cerca de 5.400 visualizações. Entre os temas abordados estão 
entregabilidade de e-mail marketing, remarketing, engajamen-
to de base e dicas para campanhas em datas comemorativas, 
entre outros.

Site: http://www.eventials.com/allinmail/talks/

Clube Sou Empreendedor

A difi culdade que empreendedores e pequeno empresários 
enfrentam no acesso a serviços direcionados para o seu negócio 
é latente. Com esse cenário observado, a publicitária paulista 
Gabriela Freitas decidiu criar uma iniciativa que resolvesse esse 
entrave. A fi m de criar uma conscientização, ela criou, no início 
de 2017, o Clube Sou Empreendedor. O objetivo da iniciativa, 
de acordo com a empreendedora, é oferecer conteúdo relevante 
e também oferta de serviços. A iniciativa conta com conteúdo 
relevante e também com um canal no YouTube, com conversas 
com diversos empreendedores de sucesso.

Site: http://clubesouempreendedor.com.br/

Quatro sites com conteúdo gratuito 
para quem quer empreender em 2018

Bruno Yudi (*)
 

As metodologias ágeis, utilizadas há pelo menos 10 anos 
no Brasil, vêm ganhando cada vez mais força, passando a 
ser adotadas em grande escala por empresas que buscam 

inovar seus processos, reduzir custos, e aumentar a produtivida-
de para se tornarem mais competitivas. Mas, a grande novidade 
que vem sendo apontada por muitos como uma tendência para 
aprimorar a construção e a implantação de novas ideias, sejam 
elas novos softwares, processos ou conceitos, é o uso dos dois 
métodos em conjunto.

 
O Agile nasceu a partir de um Manifesto escrito por um grupo de 

profi ssionais de TI insatisfeito com o modelo de desenvolvimento 
de software utilizado na época, e, por incrível que pareça, perdura 
até hoje em algumas instituições. Neste modelo se estabelecem 
cronogramas e escopos longos e infl exíveis, que contemplam 
todas as etapas de um projeto, resultando em pouca efi ciência 
e frustração tanto as equipes de TI, quanto para o cliente fi nal.

 
O Mindset Ágil defende premissas como: "Indivíduos e interações 

mais do que processos e ferramentas; "Software em funcionamen-
to, mais do que documentação abrangente”; "Colaboração com 
o cliente, mais do que negociação de contratos”; "Responder a 
mudanças, mais do que seguir um plano". Ou seja, ele coloca em 
cheque o questionamento: vou seguir o que foi combinado em 
contrato ou conversar com meu cliente para entender melhor 
suas demandas e oferecer uma resposta mais rápida a alguma 
mudança? Esse é o grande ponto da agilidade.

 
Já o Lean, que surgiu na década de 80, na indústria automo-

bilística do Japão, trabalha com as  principais vertentes: evitar 
desperdícios continuamente, reduzir custos e resolver problemas 
de forma sistemática, agregando valor para o cliente e superando 
os resultados esperados num primeiro momento. Apesar de ter 
nascido com a proposta inicial de redução de desperdício, o Lean 
envolve vários pilares, como pessoas e processos.

 
Para trabalhar esses métodos em conjunto, a primeira coisa 

que deve ser pré-estabelecida é a integração de todas as partes 
envolvidas no ciclo de desenvolvimento de um software ou de um 
produto. Vou utilizar como exemplo um processo do qual participei 
que consistiu na criação de uma plataforma de autosserviço, do 
front do cliente até o backoffi ce e os sistemas internos, com um 
prazo de entrega bastante curto, apenas três meses. 

 
No modelo tradicional de engenharia de software, a equipe de 

produtos e marketing defi niria o escopo, e, juntamente com o 
time de projetos, entregaria os documentos de requisitos para 
a TI analisar e desenvolver com base em sua compreensão dos 
documentos. Nessa empreitada, decidimos reunir nas primeiras 
semanas do projeto, os times de produtos, marketing, projetos, 
TI, e eventualmente outra área relacionada com o escopo dis-
cutido no dia. 

 
Os técnicos sabiam o porquê iríamos implementar alguma funcio-

nalidade e ainda sugeriram formas alternativas e mais rápidas de 
entregá-la. Mas, no meio do caminho, um imprevisto: descobrimos 
que não conseguiríamos entregar todo o backoffi ce. Foi então 
que fi zemos adaptações e combinamos um modelo semanal de 
priorização com a área de atendimento, que testava as features 
prontas e já defi nia o que mais precisava para a próxima semana. 

 
Ao fi nal dos três meses, não tínhamos 100% do escopo espe-

rado no início implementado, mas entregamos 100% das featu-
res priorizadas entre os times durante as sprints. A prova que 
o modelo funcionou muito se deve ao uso do LeanAgile como 
metodologia de trabalho.

 
O Lean e o Agile se complementam. Só com o Agile, é muito 

comum encontrar times de desenvolvimento que recebem escopos 
fechados, mas trabalham no seu dia a dia de forma ágil, normal-
mente com times de Scrum. O Lean leva esses ciclos curtos de 

Lean e Agile: o que a combinação 
dessas duas metodologias

podem agregar ao seu negócio?
Grande parte do mercado corporativo já sabe o quanto as metodologias Lean e Agile podem trazer de 
benefícios aos negócios

entrega para as fases anteriores do desenvolvimento também, e 
reforça um dos objetivos comuns de todas as áreas envolvidas 
no processo, agregando valor ao cliente. Um outro ponto que de-
monstra como é benéfi ca a integração entre eles é que o modelo 
de agilidade, apesar de possuir uma abordagem mais técnica, pode 
ser compreendida por profi ssionais de qualquer área.

 
Juntos, utilizando ciclos reduzidos de trabalho – seja na prototi-

pagem, testes, feedback de hipóteses ou no desenvolvimento – e 
envolvendo pessoas de diferentes áreas e habilidades mitigamos 
muito o risco de uma entrega que não corresponda às expectativas 
do cliente em relação à qualidade, usabilidade e ao atingimento 
do público alvo comprador daquele produto.

 
No Brasil, o relacionamento entre o Agile e o Lean ainda está em 

fase de "namoro" e precisa amadurecer. Implementar agilidade na 
área desenvolvimento já é algo mais familiar às empresas, mas a 
outra parte de concepção, pesquisa e envolvimento, que engloba 
o LeanAgile, ainda está crua, acredito que pela falta de informa-
ção e conhecimento das vantagens que essa união pode trazer.

 
Mas, alguns setores já se mostram mais engajados em relação aos 

benefícios desses conceitos integrados, como é o caso de grandes 
instituições fi nanceiras. No começo, quando as metodologias 
chegaram ao Brasil, existia certa resistência à sua adoção, mas 
quando os bancos começaram a perceber a velocidade com que 
as fi ntechs, que é um dos setores que mais aplicam o LeanAgile, 
entregava suas features, e ainda entendiam e resolviam o que 
os clientes precisavam no agora, houve um despertar do real 
valor agregado. Por isso, acredito que os bancos têm um papel 
fundamental como disseminadores desse tema, não só para o 
segmento fi nanceiro, como também para todos os setores da 
nossa economia.

 
Acredito que o maior desafi o para que o LeanAgile desponte 

localmente ainda é cultural. A parte mais difícil é conseguir en-
volver todas as áreas responsáveis. Porém, os próprios resultados, 
a agilidade e o dinamismo que se ganham é que despertarão a 
consciência das empresas para seu uso, afi nal quem não quer 
ter um tempo de resposta e entregas menores, e reduzir de um 
mês para uma semana a decisão de levar um produto para frente 
ou não e ainda ter um resultado fi nal acima das expectativas? 

 
Não fi que de fora dessas novas possibilidades de inovação. Pro-

cure saber se seu fornecedor de tecnologia faz uso do LeanAgile e 
esteja pronto para descobrir um novo cenário de oportunidades.

 
(*) É Gerente de Produtos do grupo de fi ntechs líderes em soluções para meios 

de pagamento, Hub Prepaid.
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Esta sexta, é o décimo segundo dia da lunação. Na parte da manhã a Lua em mau aspecto com Júpiter tende a 

deixar o início da manhã um pouco preguiçosa e levar a exageros emocionais. Poderemos ter alguns aborrecimen-

tos inesperados e problemas nas atividades rotineiras. É importante controlar os gastos com coisas que não sejam 

necessárias. Às 12h02 a Lua faz um aspecto positivo com Plutão e depois fi ca fora de curso. Esse aspecto permite 

transformar padrões negativos e dá força de vontade para lutar por aquilo que se querer realizar.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

A Lua em Touro amplia a capacidade 
para a relação social por isso será um 
dia para impulsionar as atividades 
em andamento que terão ajuda a 
mais para ter um impulso para o 
crescimento. No amor é preciso 
calma e tranquilidade, evitando 
rompimentos através da diplomacia. 
89/489 – Verde.

Fique mais perto de alguém que o 
incentive e impulsione a encontrar 
soluções. Assim virão bons resultados 
em breve. Desde manhã aumenta a 
procura pela novidade e diminui o 
apego à rotina. Direcione melhor a 
sua energia e olhe além das aparên-
cias e evite a teimosia. 16/416 – Cinza.

Evite atitudes que imponham sua 
opinião própria a quem convive. 
Cuidado com a perversidade emo-
cional. É preciso manter a mente 
mais aberta e aceitar opiniões antes 
de agir. Este é um bom dia de Lua 
Crescente para encaminhar as ques-
tões e andamento e obter soluções. 
53/453 – Amarelo.

A Lua em Touro torna o momento 
bom para algo social e cultural, de 
viver coisas em que se sinta especial. 
Inicie viagens ou faça algo muito 
bem programado. Participe mais 
socialmente através de viagens e es-
tudos. O convívio amoroso promete 
momentos felizes.  38/238 – Branco.

O dia aumenta a procura pelo social 
e diminui o apego à rotina doméstica 
e ao lar. Dedique-se ao descanso e 
a recuperação das suas energias no 
fi nal do dia. Ao fi nal da tarde há a 
tendência do clima ser mais pessi-
mista e um tanto sobrecarregado 
pelas obrigações e deveres. 22/322 
– Amarelo.

Use a capacidade de observação 
que torna o raciocínio lúcido e de-
sapaixonado. Fique mais perto de 
alguém querido e procure ver além 
dos seus próprios olhos. Será bom 
relacionar-se no fi nal do dia poderá 
ser bem gratifi cante, pois o clima fi ca 
mais leve e solto. 91/291 – Verde.

Logo viverá um período de felici-
dade intensa no lar e com a família. 
Um novo amor poderá no início do 
ano. Às 12h02 a Lua faz um aspecto 
positivo com Plutão e depois fi ca 
fora de curso. Esse aspecto permite 
transformar padrões negativos e dá 
força de vontade para o que quer 
realizar. 20/420 – Verde.

Na parte da manhã a Lua em mau 
aspecto com Júpiter tende a deixar 
o início da manhã um pouco pregui-
çosa e levar a exageros emocionais. 
Com a Lua plena em Touro esta 
sexta é um dia para impulsionar as 
atividades em andamento que terão 
ajuda a mais para terem crescimen-
to. 99/299 – Azul.

Agindo depois do aniversário terá 
boas chances de encontrar um novo 
caminho em sua vida. Depois de su-
peradas as instabilidades da fase mais 
delicada do ano o Sol na casa dois vai 
aumenta a energia e dar maior agi-
tação. Conduza os relacionamentos 
sem atritos e agressividade. 59/159 
– Marrom.

Por enquanto, imagine os seus planos 
e acredite em um dos seus sonhos 
que logo se realizará. Antes do ani-
versário mantenha a rotina, mesmo 
no ambiente do lar onde o apego 
diminui. Saiba esperar o momento 
de agir que chegará depois do início 
do novo ano astral. 69/369 – Azul.

Se tiver algo para resolver faça isso 
agora ou então deixe para depois 
do aniversário. Se agir antes, pode 
provocar perdas inesperadas e 
prejuízos em negócios. Ao fi nal da 
tarde há a tendência de o clima ser 
mais pessimista, até com cobranças 
excessivas. 55/355 – Verde.

Maior equilíbrio e racionalidade 
neste final de semana que vem 
vindo. Momento propício para se 
relacionar e se sentir querido. Não 
espere para tomar uma atitude fi r-
me que seja necessária, mas use de 
diplomacia conciliando as situações. 
29/229 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 29 de Dezembro de 2017. Dia de São Tomás Becket, São 
Bonifácio de Roma, e Dia do Anjo Manaquel, cuja virtude é o caráter. 
Hoje aniversaria o ator Jon Voight que faz 79 anos, o ator Ted Danson 
que nasceu em 1947, o ator Jude Law que faz 45 anos e o ator André 
Cursino que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é comunicativo e agradável tem 
talento para lidar com as pessoas tornando-se assim um diplomata. A 
busca do conhecimento lhe é muito importante, tanto como autodidata 
como na educação formal. Quer sempre manter o controle, teme tornar-
se dependente e fraco. É muito fi el aos compromissos que assume e 
sempre agradecido àqueles que o auxiliam. Ama a verdade e sustenta 
sempre a sua palavra, ajudando com prazer aqueles que necessitam. No 
lado negativo é desconfi ado e pode criar imagens negativas de situações 
e pessoas que acredita serem verdadeiras.

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

Simpatias que funcionam
Um novo amor em 2018: Você acha que seria incrível 
um novo amor para 2018, não é? Para isto, é necessá-
rio escolher uma peça de roupa íntima, uma calcinha 
ou uma cueca de cor vermelha, e usá-la na noite de 
réveillon. Durante a celebração, beba vinho tinto e dê 
cinco pulos nos segundos fi nais do ano, a fi m de que 
toda energia ruim seja chacoalhada para fora do seu 
corpo e que o amor possa vir a ascender em sua vida!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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História
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contada
(pop.) 
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(dito)

Condição 
do pária na
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hindu
Dia da 
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(bras.)

Desenhis-
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Doré
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de ONGs

(Web)
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do
internauta
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Marcelo
(?),
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carioca
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tung, revo-
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chinês
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rio abaixo 
do equador
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tra os ju-

deus (Hist.)
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nobres
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tipo de

fertiliza-
ção (Gen.)
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de TV
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EIECOSL

INSETICIDA
TCUAIRAR
EODIDIME

SENSORES

4/dame. 5/airar. 6/lorota. 9/intocável — laníferas. 10/ilustrador.
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Refl exões

Cena da comédia “Ex Bom é Exumado”.

Casal esconde a 
separação de sua 
única fi lha Lu, que 
faz intercâmbio em 
Londres e tem uma 
grave doença

Dora e Zé Paulo estão 
separados, mas ain-
da dividem o mesmo 

apartamento e escondem a 
separação de sua única fi lha 
Lu, que faz intercâmbio em 
Londres e tem uma grave 
doença na comédia “Ex Bom 
é Exumado” que estreia no 
próximo dia 4.

Com a chegada inesperada 
da filha, Dora e Zé Paulo 
decidem fingir que ainda 
estão casados. Uma comédia 
deliciosa que, com muito 
bom humor, traz à tona as 
dificuldades do relaciona-

Réveillon
na Paulista

Um dos mais tradicionais 
eventos que comemoram a 
chegada do ano novo e atrai 
mais de um milhão de pes-
soas. A montagem do palco 
começou no dia 23 de de-
zembro e uma das principais 
mudanças do Réveillon 2018 
na Paulista é a localização 
da estrutura. O paco será 
montado próximo à rua da 
consolação, acima do túnel 
que leva até a Av. Doutor 
Arnaldo. A programação 
musical já foi divulgada e 
o público vai curtir a noite 
de Ano Novo com shows de 
Claudia Leitte, Latino e o 
grupo Sambô. A tradicional 
queima de fogos também 
será realizada e deve durar 
10 minutos. O Réveillon da 
Paulista 2018 é gratuito.

Ay Amor
Nascido do espetáculo “Canto 

teatral para Bola de Nieve”, que 
estreou em 2016, o CD Ay Amor!, 
foi gravado pela cantora Fabiana 
Cozza e o pianista Pepe Cisneros 
no estúdio da Biscoito Fino (RJ).

Serviço: Sesc Santo André, R. Tama-
rutaca, 302, Centro, tel. 4469-1200. Sexta 
(5) às 21h. Ingresso: R$ 20.

“Ex Bom é Exumado”

D
iv

ul
ga

çã
o

mento conjugal, o machismo 
como interferência na criação 
feminina, o orgulho como im-
pedimento para o resgate do 

amor familiar e ainda diz um 
não bem grande ao alcoolismo 
na adolescência.Com João 
Carlos Deon, Silvia Grymberg 

e Gal Spitzer.

Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis 
Antônio, 931, Bela Vista, tel. 3105-3129. 
Quintas às 21h. Ingresso: R$ 60. Até 22/02.

Repleto de números de malabarismos, acroba-
cias e gags clássicas, as artistas interagem com 
o público tendo como objetivo espalhar alegria 
e celebrar a vida no espetáculo “O Cortejo das 
Martas”. Com um repertório musical de primeira 
qualidade, executado ao vivo, o público poderá 
se encantar com a beleza, a elegância e o talento 
dessas habilidosas artistas empoderadas. Com 
Danielle Siqueira, Consuello Loreto Fernández, 
Sara Peper, Painé Santamaría, Josefi na Siro, Danilo 
Rodrigues e Rocio Romero.

Serviço: Sesc Santo Amaro, R. Amador Bueno, 505, tel. 5541-
4000. Sábado (30) às 17h. Entrada franca.

R
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Um show completo contendo diversos estilos de humor: 
Stand up comedy, piadas, imitações, dublagens, música, 
fi gurino e muito mais. Indicado para todos os tipos de 
públicos. O show “Eu, Tu, Vóz, Eles” de Rodrigo Cáceres 
conta com textos baseados em situações do cotidiano, 
elaborados pelo próprio artista, como por exemplo: 
gordinhos e suas manias, programas de TV, locutores 
de cinema, pesquisas musicais, vozes, tecnologias entre 
outras temáticas. Além das mais engraçadas imitações 
de diversos personagens, cantores e celebridades. Um 
espetáculo divertido e criado com muito carinho para 
você que fi cará fascinado com as mais de 50 imitações, 
versatilidade e talento do artista. 

Banco Honda Hall, R. Júlio Diniz, 176, Vila Olímpia, tel. 
3045-4146. Hoje (29) às 21h30. Ingresso: R$ 40. 

Rodrigo Cáceres

Novo começo
Neste dia da sua vida 

querido amigo(a),acredi-
to que Deus quer que voce 
saiba... “Que voce apenas 
começou a descobrir a sua 
Magnifi cência “..... Este 
período de sua vida marca 
um Novo Começo. Você 
pode sentir isso. E você 
apenas começou a conhe-
cer o tesouro e a glória 
que Você é. E você apenas 
começou a fazer sua Real e 
Duradoura Contribuição. 
Então, caminhe neste 
dia com entusiasmo e 
prazer! Vá agora e dê seu 
presente. Estamos todos 
esperando por você. E 
precisamos da maravilha 
de Quem Você É.

Amor, seu amigo,

Neale Donald Walsch

“O Cortejo das Martas”
Divulgação

Infantil 
“A história de Azulindo” - 

Teatro Itinerante de Bonecos 
acontece em dois cenários 
diferentes, que se alternam: 
uma praia tropical e o fundo 
do oceano.Uma menina ca-
minha pela praia e sente que 
por uma caracola, ela pode 

ouvir tudo o que acontece 
com as criaturas que habitam 
o fundo do mar. Com isso, ela 
descobre que a vida no mar 
está em risco, pois o monstro 
do lixo - formado por todas as 
garrafas, latas e resíduos que 
o homem joga ao mar - cresce 
cada vez mais, ameaçando 
engolir e destruir a vida 

pacífi ca que levam os mora-
dores do recife. Deste modo, 
ela decide buscar ajuda e 
junto aos seus amiguinhos 
marinhos consegue destruir 
o monstro que ameaçava a 
beleza e a vida no oceano.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Pais Leme, 
195, tel. 3095-9400. Sábado (30) às 12h, 
13h, 14h, 15h, 16h e 17h. Entrada franca.



Se o compliance nas 

empresas privadas já é 

um caminho sem volta, 

com mais razão ele 

deve ser aplicado nas 

empresas públicas 

Isso porque a ética está 
entre os princípios básicos 
que regem a Administração 

Pública, muito antes do surgi-
mento da Lei Anticorrupção. É 
o famoso LIMPE, que abrange 
os princípios previstos no artigo 
37 da Constituição Federal: 
Legalidade, Impessoalidade, 
Moralidade, Publicidade e Efi -
ciência, todos com o objetivo 
de garantir a ética, a trans-
parência, a imparcialidade, a 
obediência à lei e a efi ciência 
na gestão da coisa pública.

Seguindo essa linha, a par 
de toda a legislação esparsa 
de Direito Administrativo que, 
muito antes do surgimento do 
compliance no Brasil, já es-
tabelecia um fi o condutor da 
ética nas empresas públicas, 
algumas leis e manuais vieram 
a abordar especifi camente a 
questão do compliance nas 
empresas públicas.

Inicialmente, convém men-
cionar a própria Lei 12.846/2013, 
aplicável não apenas às empre-
sas privadas, mas, também, às 
empresas públicas e às socie-
dades de economia mista. 

Na mesma linha, a antiga 
Corregedoria Geral da União, 
atual Ministério da Transpa-
rência, Fiscalização e Controle, 
publicou um Manual destinado 
ao tema do Programa de Inte-
gridade nas Empresas Estatais 
Federais. Neste documento, a 
CGU discorre sobre os princi-
pais pilares de um programa de 
compliance efetivo aplicáveis 
às empresas públicas, sempre 
fazendo referência à legisla-
ção aplicável aos funcionários 
públicos, como o Código de 
Ética Profi ssional do Servidor 
Público do Poder Executivo 
Federal, aprovado pelo Decreto 
n. 1.171/94, quando fala dos 
padrões de conduta aplicáveis 
aos funcionários públicos.

Na linha do tempo do com-
pliance nas empresas públi-
cas, autores costumam citar, 
também, o Ofício-Circular 
CVM/SEP 02/2015, o qual es-
tabeleceu orientações visando 
garantir a transparência no 
relacionamento entre as em-
presas abertas (entre as quais 
se incluem as sociedades de 
economia mista abertas) e o 
mercado em geral. Convém 
mencionar, também, o Progra-
ma Destaque em Governança 
de Estatais da BM&FBOVES-
PA, de adesão voluntária, que 
estabelece critérios para ava-
liação do nível de maturidade 
das práticas de governança 
corporativa das estatais. 

O grande marco legislativo 
no compliance das empresas 
públicas, no entanto, é o novo 
Regime Jurídico das Estatais, 
trazido pela Lei n. 13.303/2016. 
Em linhas gerais, o Regime Ju-
rídico das Estatais estabelece 
critérios objetivos obrigató-
rios para a governança das 
empresas públicas, impondo 
uma série de requisitos, por 
exemplo, para a nomeação 
dos cargos de membros do 
Conselho de Administração, 
Diretor, Diretor-Geral, Diretor
-Presidente e Presidente de 
empresas públicas.

Entre outros requisitos, a 
lei exige reputação ilibada, 
notório conhecimento, 10 anos 
de experiência na área de atu-
ação (ou em área conexa) da 
empresa pública ou sociedade 
de economia mista, 4 anos ocu-
pando cargo de direção, chefi a 
ou equivalente em empresa de 
porte e setor semelhante ao da 
empresa pública ou sociedade 
de economia mista (ou cargo 
equivalente no setor público ou 
como pesquisador ou docente 
nas áreas de atuação da em-
presa pública ou sociedade de 
economia mista) ou 4 anos de 
experiência como profi ssional 
liberal em atividade direta ou 
indiretamente vinculada à área 
de atuação da empresa pública 
ou sociedade de economia 
mista.

A lei exige ainda que o profi s-
sional nomeado tenha formação 
acadêmica compatível com o 
cargo para o qual foi indicado e 
não se enquadre em hipóteses 
de inelegibilidade, além de ve-
dar a nomeação de ocupantes 
de diversos cargos capazes de 
infl uenciar na imparcialidade 
das decisões a serem tomadas 
no âmbito da empresa pública 
ou sociedade de economia 
mista.

Todas as cautelas trazidas 
pelo Regime Jurídico das Esta-
tais visam trazer uma transpa-
rência ainda maior às empresas 
públicas, recrudescendo a 
cultura de compliance trazida 
pela Lei Anticorrupção, a qual 
é inteiramente aplicável às 
empresas públicas e sociedades 
de economia mista. 

Em tempos de Operação 
Lava-Jato, cabe às empresas 
públicas dar o exemplo de como 
gerir a coisa pública, pautando 
cada vez mais pela aplicação 
dos princípios de Direito Ad-
ministrativo previstos no art. 
37 da Constituição Federal 
e prezando pela legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 
publicidade e efi ciência em 
seus processos e em sua gestão. 

(*) - São, respectivamente,
CEO e advogada especialista em 

compliance e gestão de riscos
da Integrow, empresa especializada 

em diagnóstico e implantação
de programas de compliance e

ética empresarial.

O compliance
em empresas públicas
Maria Fernanda Teixeira e Helena Vasconcellos (*)
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MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE
Aviso prévio indenizado obriga a empresa a manter o funcionário vin-
culado ao plano de saúde oferecido pela até a data da projeção do aviso 
prévio? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO A SÓCIA SE AFASTA PARA RECEBER AUXÍLIO MATERNIDADE 
DEVE CONTINUAR RECEBENDO O PRÓ-LABORE GERANDO ASSIM O 
PAGAMENTO DO INSS?

Esclarecemos que o salário maternidade da contribuinte individual 
é pago pela Previdência Social que descontará a contribuição previ-
denciária quando do pagamento. Desta forma, durante este período 
a empresa não pagará o pró-labore à sócia, sendo suspenso até o seu 
retorno por não estar exercendo atividade.

OBRIGAÇÃO DO CADASTRO NO PAT
Qual a obrigatoriedade do cadastro no PAT - Programa de Alimentação?  
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MEI PRESTANDO TRABALHO CONTÍNUO
O MEI pode ter um trabalho contínuo em uma empresa, pode também 
ser registrado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO DE PRESENÇA EM REUNIÃO DE PAIS NA ESCOLA DO FILHO 
PODE SER ABONADO A FALTA, QUAL A BASE LEGAL? 

Esclarecemos que se trata de uma ausência justificada, porém, o abono 
desta ausência ficará a critério do empregador vez que o art.473 da CLT 
não contempla faltas para reunião escolares. Outrossim, verificar junto 
a convenção coletiva se não há previsão para esta situação.

DECLARAÇÃO DE TRABALHO NAS ELEIÇÕES
Funcionária que costuma ser mesária nas eleições, apresentou declara-
ção que trabalhou em 2014 e não gozou, possui ainda esse direito após 
03 anos? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO DE 2018

• • •

Da moeda virtual Bitcoin ao 
aplicativo de transporte Uber, 
passando pelo retorno do disco 
de vinil, pelo tímido lançamento 
do “Spectacles”, os óculos do 
Snapchat para gravar vídeos, 
pelo iPhone X e as contínuas 
falhas na segurança da rede. 
Esses são alguns temas de su-
cesso e fracasso da tecnologia 
em 2017.

Neste ano, o Bitcoin, a mo-
eda digital criada em 2009 
conseguiu alcançar um pico de 
US$20 mil. Além disso, 2017 
fi cará marcado pelo retorno do 
vinil que encerrará dezembro 
com vendas recordes iguais 
ou superiores as registradas 
em 1990. 

No que diz respeito ao de-
sastre tecnológico, os grandes 
ataques cibernéticos que pa-

O Bitcoin, a moeda digital criada em 2009

conseguiu alcançar um pico de US$20 mil. 

Mas, é preciso fi car atento para que 
algo simples, como interagir em 
redes sociais, não se torne um 

futuro problema. Siga algumas dicas que 
vão aumentar a segurança de seu fi lho na 
internet.
 1) Defi na o tempo/período de uso do 

aparelho de celular e computador 
- É preciso ter disciplina quanto ao 
tempo de uso do equipamento ele-
trônico. Claro que isso vai depender 
da idade da criança, e para decidir 
é simples: durante as refeições é a 
hora de evitar; o celular não pode 
substituir o contato pessoal entre 
vocês; o celular não pode atrapalhar 
programas de família, nem o dever 
de casa; tempo ao ar livre, sem ele-
trônicos, é importante para todos;

 2) Selecione quais as redes sociais 
são mais adequadas para seu fi lho 
- O Instagram, por exemplo, não é 
um aplicativo tão inocente quanto 
parece. Apesar da criança ou ado-
lescente achar que os vídeos e/ou 
fotos postados podem ser deletados, 
isso pode não acontecer. Qualquer 
pessoa má intencionada pode fazer 
um “screenshot”, tirar foto da ima-
gem que você acha que vai deletar 
em seguida. Portanto, muito cuidado 
com as fotos que são divulgadas;

 3) Trabalhe a consciência do que é 
errado publicar - A conversa aberta 
sempre será grande aliada dos pais. 
Por isso é necessário explicar que 
a internet não dá superpoderes. 
Não se pode falar na internet tudo 
aquilo que não se tem coragem de 
falar pessoalmente. Muitas vezes, o 
que eles não têm coragem de falar 
pessoalmente, acabam usando as 
mensagens de texto para serem 
críticos e duros demais e assim 
ofendem ou machucam o colega. 
O bullying cibernético precisa ser 
inibido, e a consciência dos pais faz 
grande diferença nessa luta;

 4) Fique atento aos emojis: os ícones 
podem ser usados como códigos 

Dicas ajudam pais a cuidar da 
segurança dos fi lhos na internet
A cada ano que passa as crianças crescem mais conectadas com a tecnologia. Aparelhos que para 
os adultos são difíceis de manusear, para seus fi lhos e netos se tornam quase que parte do corpo 
humano, tamanha é a destreza das gerações que vêm chegando

- Alguns emojis tem conotação 
sexual. Os pais precisam ter noção 
do que parece não fazer sentido ou 
ser ingênuo, mas que é, na verdade, 
um convite de cunho sexual para os 
fi lhos;

 5) O celular deve ser retirado do quarto 
e desligado na hora de dormir - 
Nunca, jamais, deixe o celular do 
seu fi lho junto com ele na hora de 
dormir. Mesmo que argumente que 
vai deixar carregando. O celular 
deve ser carregado fora do quarto 
de dormir. Tenha certeza de que se 
você mantiver o celular no quarto, 
quando der boa noite e a mensagem 
pipocar, ele vai mexer no celular, 
igualmente como acontece com os 
adultos;

 6) Os pais devem ter conhecimento da 
senha do celular - Seu fi lho é menor 
de idade e, com certeza, foi você 
quem comprou o smartphone dele, 
ou algum outro adulto, como um 
tio ou tia. Não há hipótese de você 
não saber a senha dele, e a questão 
de privacidade não se aplica aqui. 
Você tanto precisa ter acesso a tudo 
o que ele faz no celular dele, quanto 

ser responsável por qual aplicativo 
baixar e não ele;

 7) Redes sociais com “mensagem pri-
vada”: o conteúdo deve ser acompa-
nhado -

  Alguns aplicativos possuem “men-
sagem privada”, ou seja, nossos 
fi lhos podem receber mensagens 
de estranhos. Esclareça que eles 
jamais devem responder mensagem 
de quem não conhecem. Amigos são 
pessoas na vida real e não virtual;

 8) Crie uma semana de atividades livres 
de aparelhos telefônicos - Algo que se 
perdeu, por conta da tecnologia que 
cerca o mundo, são os momentos de 
diversão com brincadeiras de roda, 
jogos de tabuleiro, pipas, passeios 
de bicicleta e outras coisas mais. É 
super importante que os pais façam 
o exercício de resgate da união da 
família sem a presença de aparelhos 
tecnológicos. Pode até ser difícil co-
meçar, mas com o tempo as próprias 
crianças vão pedir mais momentos 
com “as brincadeiras do papai e da 
mamãe”.

Fonte: Secretaria da Educação do Estado 
de São Paulo.

Do Bitcoin ao Uber, os
acertos e fi ascos da tecnologia no ano

lescentes após o lançamento 
do acessório, mas, de acordo 
com a imprensa, milhões de 
produtos não foram vendidos, 
permanecendo nos estoques. 
Finalmente, o que mais cha-
mou a atenção durante o ano 
foi a performance do perfi l do 
presidente Donald Trump no 
Twitter.

Entre as publicações com 
maior índice de interação há a 
polêmica com o líder norte-co-
reano Kim Jong-un e os vídeos 
violentos sobre muçulmanos. O 
chefe de Estado norte-ameri-
cano está “sem freios” na rede 
social, onde conta com mais de 
40 milhões de seguidores. No 
mês passado, um funcionário 
do Twitter desabilitou por 11 
minutos a página do magnata 
(ANSA).

ralisaram os computadores e 
as infraestruturas do mundo 
inteiro estão no topo da lista, 
assim como os óculos de sol 
capaz de capturar vídeos de 10 

segundos na visão do usuário e 
que são enviados, de maneira 
automática, para o Snapchat.

A expectativa era garantir um 
“boom” entre os jovens e ado-
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O fundador da Amazon, Jeff 
Bezos, é o homem que mais 
faturou dinheiro em 2017, 
de acordo com uma pesquisa 
divulgada nesta quarta-feira 
(27) pela “Bloomberg”. Seu 
valor de mercado aumentou em 
US$ 34,2 bilhões, colocando sua 
fortuna em cerca de US$ 99,6 
bilhões. A quantia acumulada 
por Bezos o fez desbancar o 
fundador da Microsoft, Bill 
Gates, que acumulou US$ 91,3 
bilhões.

Já na terceira posição, com 
uma fortuna de US$ 85 bilhões, 
está investidor e empresário 
norte-americano Warren Buf-
fett. Ele aparece na frente do 
magnata espanhol Amancio 
Ortega, criador da varejista de 
moda Zara, e do fundador do 
Facebook, Mark Zuckerberg. 
Por outro lado, quem mais 
perdeu dinheiro em 2017 foi o 
francês Patrick Drahi, do ramo 
de telecomunicações. Segundo 
o levantamento, sua fortuna 
caiu 39% e estacionou nos US$ 
6,2 bilhões.

O estudo ainda indicou que 
as pessoas mais ricas do mun-
do acrescentaram em suas 
fortunas neste ano mais de 
US$ 1 trilhão (cerca de R$ 3,3 
trilhões). Com isso, o índice 
de bilionários mostrou que o 

Jeff Bezos foi o homem que mais 

faturou dinheiro em 2017.

Fundador da Amazon, Jeff Bezos 
foi quem mais faturou em 2017

crescimento econômico das 500 
pessoas mais ricas do mundo 
foi de quatro vezes maior em 
relação ao ano passado.

Ainda de acordo com a pla-
taforma, na terça-feira (26), 
quando o mercado fechou, 
os 500 mais ricos do mundo 
acumulavam juntos cerca de 
US$ 5,3 trilhões. No mesmo 
período em 2016, a categoria 
possuia US$ 4,4 trilhões. Uma 
das curiosidades da pesquisa, 
é que os magnatas chineses fo-
ram os que mais acrescentaram 
valor às suas fortunas. Outro 
ponto interessante é que a lista 
inclui 67 novos bilionários neste 
ano, sendo que, muitos deles, 
entraram no ranking graças a 
valorização do bitcoin (ANSA).
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O Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef) alertou para o 
número “chocante” de crianças 
vítimas de atentados violentos 
pelo mundo em 2017. De acordo 
com um relatório divulgado ontem 
(28), grupos e países ignoraram as 
leis internacionais para a proteção 
dos mais vulneráveis e atacaram 
escolas e parques infantis com 
frequência.

Em particular, o documento 
ressalta que no Iêmen, após mais 
de mil dias de confl itos, cinco mil 
crianças foram mortas ou feridas 
- em número que pode ser ainda 
muito maior dada a difi culdade 
de chegar às áreas mais remotas 
do país. 

Já no Afeganistão, em nove 
meses, foram assassinadas 700 
crianças, enquanto no nordeste 
da Nigéria e do Camarões, o grupo 
terrorista Boko Haram obrigou ao 
menos 135 menores a fazer ataques 
kamikazes. Conforme o Unicef, 

esse número é cinco vezes maior 
do que o registrado em 2016.

Além do Boko Haram, a “táti-
ca” de recrutar crianças para o 
combate foi usada no República 
Centro-Africana, onde milhares 
sofrem abusos, e no Sudão do Sul, 
onde estima-se que 19 mil foram 
obrigadas a lutar. 

No Iraque e na Síria, a entidade 
denuncia que as crianças foram 
usadas frequentemente como “es-
cudos humanos”, foram mantidas 
presas ou sob assédio, tornaram-se 
alvos de grupos rivais e viveram 
diariamente com bombardeios e 
violências de todos os tipos.

Segundo o relatório, há 11 mi-
lhões de crianças no mundo neces-
sitando de ajuda humanitária. Dos 
1,8 milhão de menores que sofrem 
com a má nutrição, 385 mil tem 
o problema de maneira “grave” e 
correm o risco de morrer se não 
receberem assistência imediata 
(ANSA).

Unicef alerta para número ‘chocante’ 
de ataques contra crianças

Crianças foram vítimas de mais violência em 2017, diz Unicef.

ANSA/Unicef
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Durante muitos anos 

houve um preconceito 

com o marketing pessoal 

porque a atividade fi cou 

vinculada à política e 

pela forma com que os 

políticos se vendiam 

para que fossem eleitos e 

reeleitos

Gastava-se milhões para 
criar personagens, en-
grandecer características 

de pessoas que depois não se 
sustentavam. Eleger políticos a 
altos cargos que depois se reve-
lavam não verdadeiros. Alguém 
conhece história semelhante? 
Muitos deles se elegiam até porque 
colocavam pessoas e mídias ao 
redor puxando-saco e repetindo 
o que era falado. 

Hoje, puxar saco é o mesmo que 
postar uma foto trabalhada em 
programas de computador. Por 
pouco tempo você pode conven-
cer algumas pessoas com aquela 
suposta montagem, até que uma 
delas fale abertamente que é falsa 
e assim puxe milhares de outras 
pessoas revelando a sua verdade.

Vivemos a era da verdade, o que 
faz com que parte das pessoas 
busquem por serem e seguirem 
outras cada vez mais autênticas. 
Isso diminui o espaço para o puxa-
saco e abre oportunidades para 
o verdadeiro marketing pessoal. 
Temos agora a oportunidade de 
nos  “vendermos” abertamente e 
de forma clara na internet. O que 
mais rende “likes” é uma foto sem 
fi ltro, sem maquiagem, sem “jabá”. 
E isso é o futuro, porque é o jogo 
limpo e verdadeiro.

Para que as pessoas fossem 
vistas e reconhecidas, há alguns 
anos, havia dependência total da 
mídia. Ela ditava sozinha o que 
seria notícia  e com uma postu-
ra de cima para baixo. Hoje, as 
pessoas podem criar o que será 
notícia – são a sua própria mídia. 
Caso gostem de algo e participem 
de alguns grupos em suas redes 
sociais, afi rmando com a mais pura 
sinceridade o porquê gostaram 
daquilo, instantaneamente terão 
seus posts vistos e compartilhados 
entre milhares de outras pessoas 

que nem sequer ouviram falar 
delas antes, mas simplesmente se 
encantaram com o jeito honesto 
de compartilhar algo.

Estamos na era do propósito e 
o público fará qualquer ação se 
realmente fi zer sentido para ele. 
Por isso temos visto várias pessoas 
ganhando destaque e perdendo 
com a mesma velocidade, se o 
que começam a fazer não faz parte 
da realidade delas. Muitos ainda 
perseguem incansavelmente fotos 
“a la blogueiros”, achando que da 
noite para o dia podem se tornar 
famosos e ganhar muito dinheiro 
compartilhando suas vidas com 
milhares de pessoas.

O problema é que a grande 
maioria não consegue a exposição 
almejada porque simplesmente 
não aplica conceitos básicos de 
marketing, como estudar o merca-
do, os players que já estão há mais 
tempo na área que se quer atuar, 
de caracterizar profundamente o 
produto que tem a oferecer, de 
colocar valor ao invés de preço, e, 
mais importante, de se promover 
da forma certa – sim, nas redes 
sociais.

Fazer marketing pessoal é co-
municar o que se tem de melhor, 
falar com conteúdo e de forma 
autêntica para que os seguidores 
reconheçam temas relevantes e 
que vão fazer diferença em suas 
vidas. Utilizar o marketing pessoal 
a seu favor é deixar que as pessoas 
falem de você, se o que você com-
partilha faz sentido para elas, e não 
pedir para que elas falem de você.

Para isso é preciso estar pronto 
a todo instante para essa “divulga-
ção”, estar com o “pitch” de venda 
pessoal na ponta na língua. Isso 
quer dizer expor de forma asser-
tiva o que oferece real sentido ao 
mercado no qual nos encontra-
mos. Para isso é preciso entender 
os conceitos de marketing.

É isso que difere os profi ssionais 
de sucesso e os que tanto sonham 
com ele. Os que se destacam fazem 
marketing pessoal e os que não, 
puxam saco.

(*) - É palestrante em Marketing 
Pessoal e Mercado de Luxo, 

fundador e publisher da @
pontopessoal, primeiro portal, revista 

digital e escola sobre marketing 
pessoal do país, no ar desde 2010 

(adrianotadeubarbosa.com).

A diferença entre 
marketing pessoal e o 

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: PEDRO RAFAEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão militar do 
exército, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 26/01/1995, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Altamiro Correia da Silva e de 
Maria da Luz da Cruz. A pretendente: CARINA ARAUJO PINA, estado civil solteira, 
profi ssão hoteleira, nascida em Guarulhos - SP, no dia 03/08/1991, residente e domiciliada 
em Guarulhos - SP, fi lha de Antonio José Pina e de Anercina Araujo Pina. Obs.: Cópia do 
Edital Recebida do Ofi cial do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.

O pretendente: VALDIR BIZERRA DE MELO, estado civil divorciado, profi ssão super-
visor de vendas, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 21/04/1964, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Bizerra de Melo e de Alzira 
Alexandre de Melo. A pretendente: JACIRA APARECIDA PAULA DA SILVA, estado 
civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Barra Funda - SP, no dia 
20/04/1962, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edison 
Freitas da Silva e de Terezinha Paula da Silva.

O pretendente: FERNANDO MARTINS NUNES, estado civil divorciado, profi ssão ven-
dedor, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 13/11/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ogier Martins Nunes e de Maria Ines Barboza de 
Amorim. A pretendente: PATRICIA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida nesta Capital, Limão - SP, no dia 12/06/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Augusto José dos Santos e de 
Girzelia Alves da Silva.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE JUNQUEIRA GRESPAN E SILVA, solteiro, 
profissão advogado, nascido em Jundiaí - SP, 07/03/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz da Silva Neto e de Maria Aparecida 
Grespan. A pretendente: MARIANA LUIZA BATISTA DE PAULA, solteira, profissão 
tributária, nascida em Téofilo Otoni - MG, 15/11/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Renaldo Vilela de Paula e de Marinalva 
Batista Vilela.

O pretendente: LEONARDO MASSI, solteiro, profi ssão advogado, nascido em São 
Paulo - SP, 20/10/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Reinado Massi Junior e de Rosa Maria Kaus Massi. A pretendente: LUIZA ROCHA 
AZEVEDO TRANCHESI, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, 
30/04/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fabio 
Tranchesi e de Beatriz da Rocha Azevedo Tranchesi.

O pretendente: ANDRÉ MANSUR DA CUNHA PEDRO, solteiro, profi ssão delegado 
de polícia, nascido em São Paulo - SP, 03/04/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Armando da Cunha Pedro e de Lucia Lopes 
Mansur. A pretendente: CAMILA DA SILVA LIMA, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, 25/02/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Sousa Lima e de Ivonice Carvalho da Silva de 
Souza Lima.

O pretendente: ALBERTO PETERS BAMBIRRA, solteiro, profi ssão médico, nascido 
em São Paulo - SP, 21/09/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Héron Wolney Dias Bambirra e de Maria Peters Bambirra. A pretendente: 
GABRIELA DE ALMEIDA SOBREIRA, solteira, profi ssão pedagoga, nascida em Olinda 
- PE, 26/01/1980, residente e domiciliada em Olinda - PE, fi lha de Antonio Monteiro 
Sobreira e de Fernanda de Almeida Sobreira. Obs.: Edital de proclamas Oriundo Olinda, 
Estado de Pernambuco.

O pretendente: JORGE GAMES LOUREIRO, divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em São Paulo - SP, 04/03/1947, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Luiz Loureiro e de Maria Games Loureiro. A pretendente: MARIA ANGELA 
SOBRAL CARDOSO, divorciada, profi ssão assistente de diretora, nascida em Portugal, 
30/05/1952, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Angelo 
Francisco Cardoso e de Maria Margarida Sobral.

O pretendente: RUBENS CAMPANHOLLE, divorciado, profi ssão arquiteto, nascido 
em São Paulo - SP, 16/12/1959, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Ivo Campanholle e de Gennyl Costa Campanholle. A pretendente: 
CLAUDIA BARBOSA DE ASSIS MORAIS, divorciada, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em São Paulo - SP, 07/03/1968, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Barbosa de Assis Morais e de Sandra 
Barbosa.

O pretendente: BRUNO NELO CARVALHO, solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Taboão da Serra - SP, 31/01/1991, residente e domiciliado no Parque Ipe, São 
Paulo - SP, fi lho de João Batista Fonseca Carvalho e de Maria Inês Nelo Carvalho. A 
pretendente: JULIANA CORRÊA SILVA, solteira, profi ssão pedagôga, nascida em São 
Paulo - SP, 14/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Henrique da Silva e de Ana Lucia Corrêa Silva.

O pretendente: RICARDO UCHOA LUNA, divorciado, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em Belo Horizonte - MG, 21/11/1966, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raul Leite Luna e de Maria Thereza Uchoa 
Luna. A pretendente: CAMILA NUNES BARBACEIA, viúva, profi ssão médica, 
nascida em São Paulo - SP, 03/11/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo Aparecido Nunes e de Iara Aparecida Gonçalves 
Nunes.

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:

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

O pretendente: SANDRO DE SOUZA SANTOS, solteiro, profi ssão supervisor 
operacional, nascido em São Paulo - SP, 06/03/1973, residente e domiciliado em 
Guaianases, São Paulo - SP, fi lho de José Mario dos Santos e de Maria de Lourdes de 
Souza Santos. A pretendente: PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, solteira, profi ssão 
professora do ensino fundamental I, nascida em São Paulo - SP, 23/04/1975, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosendo Pereira da Silva Neto 
e de Edinalva Rodrigues da Silva.

O pretendente: LEONARDO FELIPE TOMASI, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Curitiba - PR, 24/11/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Gilberto Luiz Tomasi e de Maria Luzia Pinto Tomazi. A pretendente: 
ALESSANDRA KUGNHARSKI, solteira, profi ssão administradora, nascida em Curitiba 
- PR, 14/02/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos Alberto Kugnharski e de Silvana Gonçalves Heraki.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: EDUARDO DA VEIGA, solteiro, profi ssão engenheiro de produção, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, 18/02/1986, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São 
Paulo - SP, fi lho de Alvaro Mario Guerra da Veiga e de Fátima Maria Moscarelli da Veiga. 
A convivente: CAROLINA ADNET MARTINS RIBEIRO, solteira, profi ssão arquiteta 
urbanista, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 02/04/1987, residente e domiciliada no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Felipe Guaraná Martins Ribeiro e de Veronika Maria 
Weyll Adnet Martins Ribeiro. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União 
Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, 
números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DIOGO GIMENEZ MESQUITA, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão auditor fi scal, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/07/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Odilon Martin Mesquita Neto e de Marcia Liz Gimenez 
Mesquita. A pretendente: TALITA FERREIRA LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão gastronoma, nascida em Porangatu - GO, no dia 17/03/1991, residente e 
domiciliada em Aparecida de Goiania - GO, fi lha de Altamiro Lazaro Luiz e de Eloisia Ferreira 
Lima. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas enviado ao Cartório de residência da pretendente.

O pretendente: SERGIO MATHEUS ANTUNES MATTOS FILHO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em Santos - SP, no dia 21/07/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sergio Matheus Antunes Mattos e de Elisabete Correia 
Antunes Mattos. A pretendente: RAFAELA DUARTE CATUNDA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Recife - PE, no dia 29/12/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Guimar Macedo Catunda e de Liduina Duarte Catuna.

O pretendente: FRANCISCO CHAGAS ALEXANDRE DE SOUZA FILHO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido em Fortaleza - CE, 
no dia 17/08/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Chagas 
Alexandre de Souza e de Francisca Rodrigues Souza. A pretendente: FLÁVIA ADRIANA 
MENA REBOUÇAS, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 08/03/1975, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Antonio José de Arruda Rebouças e de Helena Matilde Mena Rebouças.

O pretendente: BRUNO CAIO FERNANDES PASSOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido em Santos - SP, no dia 29/03/1988, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Adriel Fernandes Passos Junior e de Sueli Sandra Fernandes 
Passos. A pretendente: SABRINA MASCHER DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão contadora, nascida em Santo André - SP, no dia 03/10/1988, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos de Lima e de Edna Mascher de Lima.

O pretendente: ACAUÃ DINIZ DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, pro-
fi ssão fi sioterapeuta, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/01/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Figueiredo de Almeida e de Ivone Medeiros Diniz de Almeida. 
O pretendente: ALEXANDRE GALVÃO ZANCHETTA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ator, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 13/01/1988, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valter Galvão Zanchetta e de Maria José Galvão Zanchetta.

O pretendente: HELIO EDUARDO RODRIGUES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/03/1968, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Helio Rodrigues e de Lygia de Freitas Valle. A 
pretendente: MARIA CAROLINA DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em Resende - RJ, no dia 27/07/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vera Helena de Carvalho.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE LUI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão servidor público federal, nascido em Campinas - SP, no dia 23/07/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Lui e de Vera Eunice Gomes de Lima. A 
pretendente: BEATRIZ LEAL CRAVEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão escritora e jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/12/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mario Augusto Craveiro e de Terezinha Caetano Leal.

Segundo o ministro, cerca 
de 11 mil militares do 
Exército, Marinha e Ae-

ronáutica inspecionaram 31 
presídios de seis estados (Acre, 
Amazonas, Pará, Rio Grande do 
Norte, Rondônia e Roraima) 
durante 2017. Somadas, as seis 
unidades prisionais abrigavam 
22.970 detentos. 

Considerando que foram 
encontradas 10.882 armas e 
objetos perfurantes, é como se 
houvesse quase uma arma à dis-
posição de cada dois detentos 
cumprindo pena nos presídios 
inspecionados. “O fato de o sis-
tema prisional brasileiro admitir 
que um em cada dois detentos 
esteja armado é um escândalo. 
Como isto foi parar lá dentro? 
A gente chega a pensar se não 
há algum tipo de leniência, de 
acordo entre os [trabalhadores] 
do sistema prisional e aqueles 
que estão presos”, disse Jung-
mann, ao fazer o balanço anual 
das atividades do ministério.

Segundo o ministro, durante 
a chamada Operação Varre-
dura, defl agrada em janeiro, 
também foram apreendidos 
aparelhos de telefonia celular, 

Ministro da Defesa, Raul Jungmann.

Armas em presídios ‘sugerem 
acordo’ entre agentes e criminosos
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse ontem (28) que a quantidade de armas de fogo e objetos 
perfurantes encontrados em presídios brasileiros por militares das Forças Armadas – em vistorias feitas ao 
longo do ano – sugerem que haja algum tipo de “acordo” entre agentes do sistema prisional e criminosos
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de fora. O que tem a ver com 
o problema das comunicações. 
Coisas como visitas íntimas ou 
encontros com seus advogados 
e com terceiros produzem um 
fl uxo de informação que faz 
com que os grandes crimino-
sos mantenham seu mando”, 
afi rmou Jungmann, propondo 
que o Congresso Nacional deve 
enfrentar a questão e aprovar 
leis mais rigorosas de controle 
às visitas a presos considerados 
perigosos.

“Três grandes bandidos, o 
Nem, o Marcinho VP e o Fernan-
dinho Beira-Mar têm, juntos, 37 
advogados que vão aos presí-
dios com passagens e diárias pa-
gas e que, evidentemente, tem 
uma relação que não é apenas a 
de um cliente e seu advogado”, 
citou Jungmann, lembrando 
que, só no estado de São Paulo, 
mais de 60 advogados já foram 
detidos pela polícia, acusados 
de envolvimento com ativi-
dades criminosas. “Isso nem 
de longe signifi ca criminalizar 
advogados. Como eu já disse 
ao presidente da OAB, temos 
um problema e precisamos 
enfrentá-lo” (ABr).

drogas e outras substâncias e 
objetos ilícitos. No entanto, 
de acordo com Jungmann, as 
suspeitas se baseiam em uma 
avaliação pessoal dos dados. 
“É uma conclusão pessoal. 
Porque tudo aquilo que vocês 
imaginarem pode ser encon-
trado no interior do sistema 
prisional. Televisor, freezer, 
churrasqueiras...Como tudo 
isso entra em um sistema de 
isolamento? Parece haver uma 
espécie de acordo tácito [no 
qual os presos dizem] “você 
não aperta a gente aqui que a 

gente não cria problemas lá””, 
acrescentou o ministro, desta-
cando que a situação contribui 
para que as organizações cri-
minosas continuem crescendo 
e dominando as ruas, mesmo 
que de dentro dos presídios.

Para Jungmann, um fator que 
contribui para a manutenção 
destas circunstâncias é a fa-
cilidade legal com que presos 
mantém contatos além dos mu-
ros prisionais. Até mesmo com 
seus advogados. “O crime orga-
nizado continua tendo poder e 
suas ordens cumpridas do lado 

Em uma sociedade complexa 
como a brasileira, o papel dos mu-
seus é de fundamental importância 
para a valorização do patrimônio 
cultural como dispositivo estratégico 
de aprimoramento dos processos 
democráticos. Para cumprir essa 
função, esses espaços devem estar 
a serviço da sociedade e do seu de-
senvolvimento. Apesar do aumento 
gradual e constante nos últimos anos, 
o número de visitantes em museus 
daqui ainda é muito baixo em rela-
ção a outros países. E são várias as 
explicações para a baixa procura. 

Segundo Nelson Colás, diretor de 
Relações Institucionais da Feambra 
(Federação de Amigos de Museus 
do Brasil), uma das causas é a falta de hábito do 
brasileiro em frequentar esses locais. “Por sermos 
um país jovem, com uma grande miscigenação 
ética e educação patrimonial ainda tão precária, 
também existem aqueles que acham que só o 
que é novo é bom e interessante”, diz Colás. 

A falta de conhecimento e reconhecimento 
com o que está sendo exposto em instituições 
culturais também justifi cam esse distanciamen-
to. O fator principal, no entanto, pode até parecer 
óbvio: o Brasil possui poucos centros culturais. 
Segundo o Panorama Museus no Brasil de 2010, 

Desconhecimento e falta de hábito 
explicam baixa procura por museus

levantamento realizado pelo IBRAM (Instituto 
Brasileiro de Museus), dos mais de 5.500 muni-
cípios brasileiros, 78,9% não possuem museus.

Mas há também números positivos. O índice de 
museus da Themed Entertainment Association 
(TEA), publicado recentemente na revista “The Art 
Newspaper”, mostra que 38 museus pelo mundo 
levaram cada um mais de 2 milhões de visitantes 
em 2016. O Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio 
de Janeiro, aparece em 34º nesta lista, com 2,216 
milhões de visitantes. O outro CCBB, de Brasília, 
levou 1,468 milhões de visitante em 2016. O CCBB 

de São Paulo, levou quase 1 milhão 
de pessoas,

Segundo o Instituto Brasileiro 
de Museus (Ibram), autarquia 
vinculada ao Ministério da Cultura, 
os museus mais visitados do país 
em 2016, exceto os CCBBs, foram: 
Museu do Amanhã, no Rio (1,4 
milhão de visitantes); Museu da 
Imagem e do Som, em São Paulo 
(446 mil visitas); MASP (408 mil); 
MAR – Museu de Arte do Rio (404 
mil); Museu Imperial, em Petrópolis 
(368 mil); Pinacoteca do Estado de 
São Paulo (325 mil); Instituto Inho-
tim, em Minas (322 mil); Museu do 
Futebol, em SP (320 mil) e Museu 
Histórico Nacional, no Rio (125 mil).

Ao analisar esses números, verifi camos que o 
aumento da visitação se deve muito às exposições 
de artistas e temas relevantes e à divulgação 
maciça pela mídia. Museus que se dedicam à 
cultura brasileira têm posição de destaque, como 
o MIS, Museu Imperial, Museu do Futebol, Museu 
Histórico Nacional, entre outros.

Infelizmente, uma conclusão mais sólida depen-
deria de mais pesquisas. Levantamentos nesta área 
ainda não acontecem de forma regular no país, o 
que difi culta o acompanhamento mais preciso.

Fonte e mais informações: (www.feambra.org). 

Museu de Arte de São Paulo (Masp).
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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 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: BRUNO TINTI DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente tributário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1991, residente e 
domiciliado no Jardim Marilu, nesta Capital, SP, fi lho de Lailson Matias de Oliveira e de 
Ana Lucia Tinti de Oliveira. A pretendente: SIMONE ALEXANDRA MOURA, profi ssão: 
assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 01/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosana 
Almeida Moura.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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