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BOLSAS
O Ibovespa: +0,84% Pontos: 
78.647,41 Máxima de +1,46% : 
79.135 pontos Mínima estável: 
77.998 pontos Volume: 9,69 
bilhões Variação em 2018: 2,94% 
Variação no mês: 2,94% Dow 
Jones: +0,65% (18h34) Pontos: 
25.084,37 Nasdaq: +0,21% 
(18h34) Pontos: 7.080,39 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2337 Venda: R$ 3,2342 
Variação: -0,25% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,31 Venda: R$ 3,41 
Variação: -0,39% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2312 Venda: R$ 
3,2318 Variação: -0,67% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2370 
Venda: R$ 3,3800 Variação: 
-0,21% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,88% ao 
ano. - Capital de giro, 10,86% ao ano. 
- Hot money, 1,09% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.321,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,23% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 135,900 
Variação: -0,07%.

Cotação: R$ 3,2460 Variação: 
-0,06% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,2067  Venda: US$ 1,2068  
Variação: +0,46% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9000 Venda: R$ 
3,9020 Variação: +0,23% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8470 Ven-
da: R$ 4,0500 Variação: +0,17%.

vespa Futuro: +0,96% Pontos: 
79.150 Máxima (pontos): 79.700 
Mínima (pontos): 78.535. Global 
40 Cotação: 894,181 centavos 
de dólar Variação: -0,6%.

“Não morre aquele 
que deixou na terra 
a melodia de seu 
cântico na música de 
seus versos”.
Cora Coralina (1889/1985)
Poetisa brasileira

Articuladores do go-
verno na Câmara se 
reuniram ontem (4), 

em almoço com o presidente 
da Casa, Rodrigo Maia, para 
discutir a retomada das ne-
gociações para aprovação da 
reforma da Previdência. A 
avaliação é que o ambiente 
para votação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) ainda é favorável. 
“Estamos em viés de alta, 
a perspectiva é melhor que 
no final do ano passado”, 
definiu o líder do governo 
no Congresso, André Moura 
(PSC-SE).

Os governistas seguem 
contando votos e, segundo 
fontes, ainda estão longe de 
alcançar os 308 votos para 

Ambiente é favorável à 
aprovação da reforma 
da Previdência, diz líder

aprovar, em dois turnos, a 
proposta. A percepção dos 
aliados do governo Temer 
é de que o ambiente pró-
-reforma melhorou e que há 
uma consciência difundida 
na opinião pública de que as 
mudanças são necessárias 
para a sustentabilidade do 
sistema previdenciário. De 
acordo com Moura, como a 
maioria dos parlamentares 
está em viagem, a estratégia 
será manter contato telefô-
nico com líderes partidários 
e com os deputados que 
passarem por Brasília nos 
próximos dias. 

Na opinião do líder, a pres-
são da sociedade contra a 
reforma hoje é “bem menor”. 
“Vamos aproveitar o momen-

to de otimismo para avançar-
mos”, afirmou. Ainda que o 
cenário seja positivo para o 
governo, Moura trabalha com 
a perspectiva de votação do 
texto até o final de fevereiro. 
Maia quer iniciar a votação a 
partir do dia 19 do próximo 
mês. “Não cravaria uma data. 
É a partir do dia 19”, declarou.

O líder do governo no Con-
gresso disse que a declaração 
do ministro da Secretaria 
de Governo, Carlos Marun, 
sobre a concessão de em-
préstimos de bancos públicos 
a governadores mediante o 
esforço deles para convencer 
suas bancadas a votar favo-
rável à PEC não teve efeito 
negativo na base aliada. 
Os aliados não só apoiam a 

O líder do governo, André Moura (de terno escuro e gravata azul), com integrantes

do centrão. A turma  cobra caro pela fi delidade ao Planalto.

declaração de Marun como 
não enxergam o gesto como 
uma “chantagem” do governo 

federal. “A prioridade dos go-
vernadores são empréstimos 
e a do governo é a reforma. 

Eles (governadores) podem 
ajudar o governo”, concluiu 
Moura (AE).

As vendas de veículos novos 
subiram 9,23% no país em 
2017, com a comercialização 
de 2.239.403 automóveis, co-
merciais leves (como picapes e 
furgões), caminhões e ônibus, 
acima do total de 2.050.240 
unidades vendidas em 2016. 
Os números são do balanço 
divulgado ontem (4) pela Fe-
nabrave. Em 2016, a entidade 
registrou queda de 20,47% nas 
vendas de veículos. 

“A soma dos fatores positivos 
e a entrada dos recursos do 
décimo terceiro no orçamento 
das famílias fortaleceram o 
sentimento de confiança e a 
expectativa dos consumidores, 
que foram às concessionárias 
comprar seu automóvel 0 km”, 
disse o presidente da Fenabrave, 
Alarico Assumpção Júnior. A 
expectativa da federação é de 
manutenção do clima favorável às 
vendas, registrando novo ciclo de 
crescimento, podendo alcançar 
10,3% em relação ao ano passado, 
somados todos os segmentos.

Para os segmentos de auto-
móveis e comerciais leves, a 
expectativa é de alta de 11,9% 

Presidente da Fenabrave, 

Alarico Assumpção Júnior.

Empregadores domésticos
O prazo para os empregadores 

domésticos pagarem o Documento 
de Arrecadação do eSocial (DAE), 
referente a dezembro, termina hoje 
(5). O Simples Doméstico reúne 
em uma única guia as contribuições 
fi scais, trabalhistas e previdenciá-
rias que devem ser recolhidas. 
Para a emissão da guia unifi cada, 
o empregador deve acessar a pá-
gina do eSocial na internet (www.
esocial.gov.br). 

O Ministério Público Federal 
(MPF) no Rio de Janeiro apresen-
tou mais uma denúncia envolven-
do o ex-governador Sérgio Cabral 
por corrupção passiva. Esta é a 
20ª denúncia contra Cabral: uma 
foi apresentada pela força-tarefa 
da Operação Lava Jato em Curiti-
ba e as outras 19 pelo MPF no Rio, 
como desdobramentos da opera-
ção de Curitiba. O ex-governador 
já tem quatro condenações pela 
Justiça Federal.

Também foram alvo da de-
núncia o ex-secretário de Obras 
Hudson Braga, Wagner Jordão 
Garcia (apontado como opera-
dor fi nanceiro do esquema cri-
minoso), Alex Sardinha da Veiga 
(ex-coordenador de licitações 
da empresa Oriente Constru-
ção Civil) e Geraldo André de 
Miranda Santos (diretor e atual 
administrador da Oriente). Os 
procuradores afi rmam que esta 
nova denúncia apresentada 
em decorrência das operações 
Saqueador e Calicute abrange es-
quema criminoso de corrupção 
em torno dos contratos celebra-
dos pelo governo do estado do 

O ex-governador Sérgio Cabral 

foi condenado quatro vezes na 

Lava Jato até agora.

São Paulo - O prefeito de 
São Paulo, João Doria, afi rmou 
ontem (4), que vai manter o 
aumento no valor da tarifa do 
transporte público na cidade, 
que passam de R$ 3,80 para 
R$ 4,00 no próximo domingo 
(7). O Movimento Passe Livre 
(MPL) já tem protesto marcado 
para o dia 11, mas Doria des-
cartou possibilidade de adesão 
como ocorreu em 2013. Em 
entrevista à Rádio Eldorado, 
o prefeito reafi rmou que a úl-
tima alteração na tarifa havia 
ocorrido em janeiro de 2016 e 
disse acreditar que a popula-
ção vai entender o aumento, 
minimizando a possibilidade 
de grandes protestos. 

“Não vejo perspectivas de 
profunda adesão (a protestos), 
sobretudo na população mais 
sensível e que compreende 
que esses 20 centavos, além 
de facilitarem o troco, repre-
sentam 30% abaixo da infl ação 
acumulada em dois anos”. Se a 
correção fosse aplicada, o preço 
da passagem subiria para R$ 
4,14. O subsídio dos ônibus pela 
Prefeitura é de R$ 2,1 bilhões. 
Em 2017, o valor unitário das 
passagens ficou congelado 

Prefeito de São Paulo,

João Doria.

Ay
rt

on
 V

ig
no

la
/F

ie
sp

A
nt

ôn
io

 C
ru

z/
A

B
r

A
dr

ia
no

 M
ac

ha
do

/R
eu

te
rs

Meirelles decidirá 
sobre candidatura 
em abril

Brasília - O ministro Hen-
rique Meirelles usou ontem 
(4), sua conta no Twitter para 
reafi rmar que segue focado 
nas atividades da Fazenda e 
que uma eventual candidatura 
nas eleições deste ano só será 
defi nida em abril, prazo fi nal 
para que titulares de cargos 
públicos deixem suas funções 
para poder entrar na disputa 
eleitoral. “Tenho dito reite-
radas vezes que só decidirei 
sobre candidatura em abril”, 
escreveu. “Meu foco está 100% 
voltado ao meu trabalho de 
organizar as contas públicas, fa-
zer a economia crescer e gerar 
mais empregos”, completou.

O nome de Meirelles como 
presidenciável tem ganhado 
força no meio político e no seu 
partido, o PSD. O presidente 
licenciado da sigla e ministro da 
Ciência e Tecnologia, Gilberto 
Kassab, afi rmou em entrevista 
à Folha de S.Paulo de ontem 
que o partido trabalha para 
que o ministro seja candidato 
a presidente (AE).

São Paulo - O governador Ge-
raldo Alckmin disse ontem (4), 
que o candidato à Presidência 
neste ano deve unir o País e 
que o PSDB será “protagonista” 
nessa união. “Unir em torno de 
um projeto, de uma proposta, 
é isso que o presidente Fer-
nando Henrique defende e nós 
também defendemos. Vamos 
unir o Brasil e o PSDB será 
protagonista nesse trabalho de 
poder unir o País, para poder 
retomar o crescimento”, afi r-
mou o governador, que também 
é presidente do partido, em 
entrevista coletiva no Palácio 
dos Bandeirantes.

Alckmin iniciou sua fala 
concordando com trecho da 
entrevista do ex-presidente, 
FHC que o País estaria cansado 
da divisão. Questionado se ele 
teria mais o perfi l de candidato 
que outros possíveis nomes 
do centro, como o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles 
(PSD), e o presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, o governador 
disse que é “do povo”. 

“Eu não sou fruto nem da 
dinastia política, não sou fruto 
de dinastia política, meu pai, 
meu avô, meu bisavô, ninguém, 

Governador do Estado, 

Geraldo Alckmin.
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Adriano Machado/Reuters

Nova York - O jornal The New 
York Times traz reportagem em 
sua edição impressa de ontem 
(4), sobre o acordo fi rmado pela 
Petrobras com investidores 
que moveram ação coletiva 
contra a estatal, por prejuízos 
fi nanceiros motivada por casos 
de corrupção ocorridos na com-
panhia e que são investigados 
pela Operação Lava Jato. A 
Petrobras aceitou pagar um 
total de US$ 2,95 bilhões a esse 
grupo de investidores.

O artigo assinado por Chad 
Bray e Stanley Reed relata que 
promotores no Brasil aponta-
ram que um pequeno grupo 
de ex-executivos da Petrobras 
conspirou com dirigentes de 
outras empresas para fi rma-
rem contratos superfaturados 
com a estatal, e com isso 
receberam propinas. A repor-
tagem também destaca que as 
investigações da Lava Jato já 
implicaram diversos políticos, 
como os ex-presidentes Lula e 

O jornal destaca que a “Petrobras tem tentado limpar sua 

imagem das consequências do escândalo”.
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New York Times destaca acordo 
da Petrobras em ação nos EUA

Dilma Rousseff, e envolveram 
também o presidente Michel 
Temer e vários de seus aliados 
próximos.

O The New York Times res-
salta a posição da companhia 
que foi “vítima do esquema 
de suborno” e que inclusive já 
recuperou R$ 1,475 bilhão no 
Brasil e que “continuará bus-
cando todas as medidas legais 
contra as empresas e indivíduos 
responsáveis”.

O The New York Times ressal-
tou também que sob o comando 
de Pedro Parente a “Petrobras 

tem tentado limpar sua imagem 
das consequências do escân-
dalo”. Entre outras iniciativas 
para melhorar a gestão da 
companhia, o jornal americano 
destacou o programa de venda 
de ativos. “No ano passado, por 
exemplo, a Total, da França, 
comprou uma participação nos 
campos de Iara e Lapa e outros 
ativos por US$ 2,2 bilhões. Em 
dezembro, a Statoil, companhia 
da Noruega, aceitou pagar até 
US$ 2,9 bilhões por uma parte 
em outro campo da Petrobras 
chamado Roncador” (AE).

Venda de veículos fecha 
2017 com alta de 9,23%

sobre os resultados de 2017. 
Já para caminhões e ônibus, a 
Fenabrave projeta crescimento 
de 8,6%, sendo 9,5% para cami-
nhões, 5,4% para ônibus e 7,8% 
para implementos rodoviários. 
O segmento de motocicletas, 
que vem sofrendo sucessivas 
quedas desde a crise de 2008, 
poderá apresentar alta estima-
da em 6,5%. Para tratores, a 
previsão é de alta de 5,1% e para 
colheitadeiras, de 5,4% (ABr). Alckmin: PSDB ‘será 

atuante’ na união do País

e nem de riqueza pessoal. Sou 
fruto do povo. Com 25 anos 
de idade, ‘tava’ na periferia da 
minha cidade natal trabalhando 
junto com a população, junto 
com o povo”, disse. Maia é 
fi lho do ex-prefeito do Rio de 
Janeiro, César Maia. 

O governador citou o desem-
penho nas últimas eleições es-
taduais, em que venceu em 644 
dos 645 municípios paulistas, 
e uma frase do ex-governador 
Mário Covas, que diz que “o 
povo erra menos que as elites”. 
“Acredito muito no julgamento 
das pessoas. Precisamos é levar 
a eles todas as informações”, 
afi rmou (AE).

Doria mantém aumento 
e não teme protestos

em R$ 3,80. Segundo Doria, 
a economia do País passa por 
outra situação, com aumento 
da taxa de empregos, infl ação 
sob controle e expectativa de 
crescimento em 2018.

“Não é nada a celebrar, mas 
a situação de declínio, de des-
controle da economia que havia 
até o encerramento do mandato 
da ex-presidente Dilma Rous-
seff (agosto de 2016) já não se 
vê mais”, afi rmou. “Tem uma 
circunstância psicológica me-
lhor no País”. O prefeito disse 
ainda que nenhuma alteração 
em relação à gratuidade está 
prevista (AE).

Cabral é denunciado pela 20ª 
vez na Operação Lava Jato

Rio com a construtora Oriente.
Segundo a denúncia, ao menos 

entre 2010 e 2014, Cabral, por 
meio de Braga e Garcia, solici-
tou e recebeu propina de Alex 
Sardinha e Geraldo André. Em 
geral, o valor cobrado era de 1% 
dos contratos celebrados. “Com 
efeito, o pagamento de propina 
em relação às obras públicas 
executadas pelo governo do Rio 
de Janeiro na gestão de Sérgio 
Cabral e Hudson Braga era prática 
generalizada, que certamente 
gerou o pagamento de dezenas 
de milhões de reais em propina”, 
afirmam os procuradores na 
denúncia (ABr). 
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OPINIÃO
A profi ssionalização 
técnica nas micros e 
pequenas empresas

A palavra-chave hoje 

no mundo dos negócios 

é competitividade. 

A modernização das 

empresas enseja a 

necessidade de se 

aprimorar cada vez 

mais seus instrumentos 

de gestão

Sabem muito bem os 
empresários que, num 
regime de concorrência 

vence quem for mais compe-
tente. A abertura de mercado, 
a globalização, as mudanças 
políticas e a estabilidade 
econômica demonstram um 
novo Brasil para aqueles que 
acreditam na retomada do 
crescimento e na revigoração 
das nossas instituições.

Os avanços que podem levar 
nosso país a ser considerado 
ágil em relação aos lentos 
(subdesenvolvidos) passam, 
fundamentalmente, também 
pelas empresas consideradas 
ágeis e rápidas, que fazem uma 
nação orientada e fortalecida 
no seu desenvolvimento.

A quantidade expressiva de 
micro e pequenas empresas 
(MPE’s) no Brasil realça exa-
tamente o seu papel prepon-
derante neste processo. Assim 
sendo, ter sucesso signifi ca 
colocar a empresa na rota da 
modernização operacional, 
tecnológica e dos seus valores 
humanos. Uma das grandes 
preocupações das micro e 
pequenas empresas (MPE’s) 
é quanto ao seu quadro fun-
cional. Como adaptá-lo a 
estas mudanças? Como obter 
vantagem competitiva em re-
lação ao salário que as grandes 
empresas praticam? 

Infelizmente, o nosso país 
não teve uma preocupação 
em desenvolver a importân-
cia da carreira técnica para 
a formação de seus profi ssio-
nais. Isto fez com que não se 
prestigiassem o ensino médio 
técnico como formação dos 
adolescentes e a própria fun-
ção de tecnólogo em nível de 
3º grau. A Faculdade passou a 
ser a meta de todos, sem que 
tivessem noção da realidade 
profi ssional e das necessidades 
do mercado.

Em São Paulo, temos um ce-
nário que refl ete esse contexto: 
escolas técnicas de 2º grau 
muitas vezes desvinculadas 
da realidade mercadológica, 
com pouco investimento em 
recursos e no desenvolvimento 
do seu corpo docente; as facul-
dades de tecnologia, seguindo 
o mesmo passo, procuram o 
seu espaço, até para reconhe-
cimento da categoria de seus 
profi ssionais formados.

No entanto, a nova base na-

cional curricular educacional 
brasileira pode começar a dar 
novos rumos a este modelo. 
Com ênfase claro ao ensino 
técnico, podemos ter, a mé-
dio e longo prazo, uma nova 
geração de profissionais e 
empreendedores preparados 
para a nova plataforma de 
desenvolvimento prevista para 
o nosso país. Não há dúvidas 
de que a integração entre as 
escolas técnicas, as faculdades 
de Tecnologia e as micro e 
pequenas empresas (MPE’s) 
signifi cará um enorme avanço. 

Ganharão as empresas, 
ganharão as escolas e, prin-
cipalmente, ganharão os alu-
nos-profi ssionais. Com salá-
rios menos onerosos e com 
conhecimentos suficientes 
para atender às necessidades 
operacionais, as MPE’s pode-
rão ter, também, vantagens 
competitivas excelentes em 
relação às médias e grandes 
empresas. Estas vantagens 
estão relacionadas à ação 
técnica efetiva, em que es-
tes profi ssionais colocariam 
verdadeiramente “a mão na 
massa” (pois é disto que as 
micro e pequenas empresas 
precisam), com seus salários 
mais condizentes com o mer-
cado de trabalho.

Missão fundamental teriam 
as entidades (sindicatos pa-
tronais, associações, etc.) no 
sentido de viabilizar convênios 
e acordos para pesquisas com 
as Escolas Técnicas e Faculda-
des de Tecnologia, ampliando 
e destacando ainda mais o 
potencial do relacionamento 
e parcerias entre si. 

No momento em que o ta-
lento humano é fundamental 
para o crescimento das orga-
nizações e a formação técnica 
essencial para se garantir 
emprego e colocação nas em-
presas, o enlace entre as micro 
e pequenas empresas e as Insti-
tuições Técnicas de Ensino em 
todos os níveis caracteriza-se 
como prioridade para a capa-
citação e aprimoramento da 
mão-de-obra das empresas que 
querem encontrar o caminho 
do sucesso.

O futuro do trabalho, com a 
perspectiva de mudanças efe-
tivas nas profi ssões, pode ter 
neste novo contexto educacio-
nal brasileiro, o seu momento 
de equilíbrio e enquadramento 
como nação preparada para 
enfrentar os desafi os deste 
milênio.

(*) - É presidente executivo da 
ADVB – Associação dos Dirigentes 

de Vendas e Marketing do Brasil; 
coordenador ceral do IRES – Instituto 
de Responsabilidade Socioambiental; 

e Presidente do CENAM – Centro 
Nacional de Modernização 

Empresarial
(liviogiosa@liviogiosa.com.br).

Lívio Giosa (*)
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Bolsa Família:  público-alvo são 13,5 milhões famílias que vivem 

em situação de extrema pobreza.

Deste total, pouco mais 
de 620 mil famílias es-
tavam enquadradas na 

faixa com renda familiar per 
capita de até R$ 170, e cerca 
de 1,5 milhão de famílias es-
tavam enquadradas na faixa 
que recebia de R$ 170 a meio 
salário mínimo. O levantamento 
identifi cou também inconsis-
tências cadastrais em cerca 
de 470 mil famílias com renda 
acima de meio salário mínimo. 
Nesse caso, os benefícios foram 
cancelados.

Para chegar a esse resultado, 
a CGU adotou uma nova meto-
dologia de cruzamento de da-
dos envolvendo diversos órgãos 
e cadastros do governo federal. 
A nova metodologia foi propos-
ta por um grupo de trabalho 
formado por representantes 
da Casa Civil da Presidência, 
do Ministério da Fazenda, do 
Ministério do Planejamento, 
da CGU, do INSS e da Caixa. 
Em outra frente de auditoria, 
a CGU comparou as rendas 
registradas em outras bases de 
dados ofi ciais com as declara-

Campanha Janeiro 
Roxo alerta sobre a 
hanseníase

O governo e associações mé-
dicas fazem campanha janeiro 
roxo com foco no combate à 
hanseníase. Em Mato Grosso, um 
menino de 11 anos, portador da 
doença, morreu no primeiro dia 
do ano, que marcou também o 
início da campanha. A criança 
foi internada no domingo (31) 
com infecção generalizada e 
morreu na madrugada do dia 1º 
de janeiro, no Hospital Regional 
de Sorriso, a 420 km de Cuiabá. 
Daniel Rodrigues Santiago era 
portador de hanseníase multi-
bacilar e estava em tratamento 
há três meses.

Mato Grosso registra as maio-
res taxas de detecção de hanse-
níase do país. Em 2016, foram 
detectados 2.658 casos novos, 
o que equivale a 80,4 registros 
para cada 100 mil habitantes. O 
índice representa uma redução 
em relação a 2015, que teve 
taxa de detecção de novos casos 
da doença de 93 para 100 mil 
habitantes, totalizando 3.037 
registros. A técnica do Programa 
Estadual de Controle de Han-
seníase de Mato Grosso, Rejane 
Finotti, relatou que a morte está 
sendo investigada e os médicos 
trabalham com a hipótese de 
intolerância aos medicamentos.

A morte do menino reforça a 
importância do combate e pre-
venção à doença. Este mês, di-
versas organizações da socieda-
de civil, ministério e secretarias 
de Saúde promovem a campanha 
‘Janeiro Roxo’. Segundo o presi-
dente da Sociedade Brasileira de 
Hansenologia, Cláudio Salgado, 
nos últimos 10 anos o número de 
casos caiu no país, mas a falta de 
tratamento dos casos existentes 
aumentou o número pessoas com 
incapacidade física.

A hanseníase é uma doença 
crônica, infectocontagiosa e 
transmitida de uma pessoa do-
ente para uma pessoa saudável 
suscetível. Embora tenha cura, 
a doença pode causar incapa-
cidades físicas se o diagnóstico 
for tardio ou se o tratamento 
não for feito adequadamente. 
A orientação é que as pessoas 
procurem o serviço de saúde 
assim que perceberem o apareci-
mento de manchas, de qualquer 
cor, em qualquer parte do corpo, 
principalmente se ela apresentar 
diminuição de sensibilidade ao 
calor e ao toque (EBC/ABr).

Mascarello havia perdido a mão em um acidente

já há alguns anos.

A italiana Almerina Mas-
carello, que vive no Vêneto, 
testou com sucesso, por seis 
meses, uma prótese para mão 
sensível ao toque, informam os 
pesquisadores ontem (4). A 
“mão biônica” foi implantada 
no corpo dela em junho de 
2016 no Policlínico Gemelli, 
de Roma, em cirurgia lidera-
da pelo neurocirurgião Paolo 
Maria Rossini. O equipamento 
foi desenvolvido pelo grupo 
de Silvestre Micera, com es-
pecialistas da Escola Superior 
Sant’Anna e do Politécnico de 
Lousanne, na Suíça.

Mascarello havia perdido 
a mão em um acidente já 
há alguns anos e testou 
uma versão melhorada do 
implante anterior, realizado 
em 2014, em um homem 
dinamarquês, contou o cien-
tista Micera. De acordo com 
o líder da missão, essa pró-
tese “atinge o sistema que 
registra os movimentos dos 
músculos e os traduz como 
sinais elétricos, que serão 

Entra em vigor neste sábado (6), 
a Medida Provisória (MP) n° 813, de 
26 de dezembro de 2017, que amplia 
o saque das cotas do antigo Fundo 
PIS/Pasep para homens e mulheres 
a partir de 60 anos. Antes, a idade 
mínima era de 62 anos para mulheres 
e 65 para homens.  O benefício vale 
para quem foi cadastrado no PIS/
Pasep antes de 4 de outubro de 1988. 
Com a mudança, estima-se a que R$ 
11 milhões de resgates devam ser 
feitos. Com esse montante, a eco-
nomia brasileira deve ter a injeção 
de mais de R$ 21 bilhões. 

O calendário de saques será divul-
gado na próxima segunda-feira (8) 
pelo governo federal. Os recursos 
das cotas do PIS/Pasep começaram 
a ser liberados em outubro do ano 
passado. O valor total é de R$ 2,2 
bilhões para aproximadamente 1,7 
milhões de cotistas. Para os grupos 

PF vai checar de onde partem “fake news”, campanhas de 

ofensas que se espalham nas redes sociais durante os pleitos.

A Polícia Federal (PF) dará 
início nos próximos dias em 
Brasília às atividades de um 
grupo especial formado para 
combater notícias falsas du-
rante o processo eleitoral. 
A medida tem o objetivo de 
identifi car e punir autores de 
“fake news” contra ou a favor 
dos candidatos. 

O grupo, que é formado por 
um delegado, um agente e um 
perito criminal federal, deverá 
trabalhar com técnicos do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
e Procuradoria Geral da Repú-
blica (PGR). Além da equipe, 
a PF quer sugerir a criação de 
uma legislação específi ca para 
as “fake news”, de modo que 
a prática seja devidamente 
tipifi cada e as penas defi nidas. 
A ideia é enviar a sugestão ao 
Congresso antes das eleições, 
para que a lei seja aplicada ainda 
durante o pleito deste ano.
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Bolsa Família: problema em 
cadastro bloqueia ou cancela 

2 milhões de benefícios
Auditoria feita pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) identifi cou 
“indícios de inconsistência cadastral” nos dados sobre mais de 2,5 milhões de famílias que recebiam o 
Bolsa Família

tente quando se cadastraram 
no programa, cerca de 297 mil 
teriam uma renda subdecla-
rada entre meio e um salário 
mínimo; e 34,9 mil teriam renda 
subdeclarada entre um e um 
salário mínimo e meio. Diante 
desse cenário, a CGU apresen-
tou algumas recomendações 
para aprimorar os controles 
relativos ao Cadastro Único. 
Entre elas a adoção de um 
processo prévio de verifi cação 
das informações declaradas e 
a regulamentação de critérios 
de geração de pendências e 
de invalidação do cadastro 
das famílias identifi cadas no 
processo de averiguação.

O público-alvo do programa 
é formado, prioritariamente, 
por 13,5 milhões famílias que 
vivem em situação de extrema 
pobreza, com renda mensal 
por pessoa de até R$ 85, e de 
pobreza, com renda mensal 
per capita entre R$ 85,01 e R$ 
170. Para receber o benefício é 
necessário que haja na família 
crianças ou adolescentes com 
idade até 17 anos (ABr).

das no Cadastro Único do Bolsa 
Família, “a fi m de identifi car 
famílias que teriam fornecido 
informações inverídicas”. 

Foram então apontadas qua-
se 346 mil famílias com “fortes 
indícios de terem falseado a 
declaração da informação de 
renda no momento do cadas-
tro”. De acordo com a CGU, 
isso representa R$ 1,3 bilhão 
em pagamentos indevidos para 

um período de dois anos. Por 
meio de nota, a CGU acrescenta 
que, sendo comprovadas as 
irregularidades, serão abertos 
processos administrativos e 
aplicadas “sanções legais, tais 
como devolução de valor” e a 
impossibilidade de retorno ao 
Bolsa Família pelo prazo de 
um ano.

Das 346 mil famílias que não 
teriam informado renda exis-

Italiana testa com sucesso ‘mão 
biônica’ sensível ao toque

transformados em comandos 
para as mãos”.

“Um outro sistema transfor-
ma as informações registradas 
pelos sensores da mão em 
sinais a serem enviados aos 
nervos e então viram informa-
ções sensoriais”, explica ainda 
Micera. Os eletrodos usados 
no equipamento, por sua vez, 
foram criados pela universida-
de alemã em Friburgo. Após 

a retirada da “mão biônica”, 
os especialistas analisaram 
as informações, enviadas 
a todo instante para uma 
mochila que Mascarello 
carregava, e tem agora a 
missão de “tornar a tecno-
logia acessível”. “A mochila 
foi um passo intermediário 
e, o próximo, é miniaturizar 
a parte eletrônica”, fi naliza 
Micera (ANSA).

Polícia Federal cria grupo para 
combater ‘fake news’ nas eleições

No último dia 20 de dezem-
bro, o diretor-geral da PF, 
Fernando Segovia, se reuniu 
com o ministro Luiz Fux, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
e com o procurador eleitoral 
Humberto Jacques de Medeiros 
para defi nir as diretrizes da 

força-tarefa.    Fux vai presidir 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) nas eleições de 2018 e 
o grupo especial vai investigar 
de onde partem “fake news” e 
as campanhas de ofensas que 
se espalham nas redes sociais 
durante os pleitos (ANSA).

MP que reduz idade para 
saque entra em vigor amanhã

de cotistas que já tiveram os saques 
liberados (quem tem mais de 70 
anos, aposentados e herdeiros), a 
retirada do dinheiro ainda está dispo-
nível. Basta comparecer às agências 
da Caixa, no caso de trabalhadores 
da iniciativa privada. Já os servidores 
civis e militares devem procurar as 
agências do Banco do Brasil.  

O Fundo Pis/Pasep foi criado na 
década de 1970. Os empregadores 
depositavam mensalmente um valor 
proporcional ao salário dos traba-
lhadores em contas vinculadas aos 
trabalhadores, como ocorre hoje 
com o FGTS. Com a Constituição 
de 1988, os empregadores deixaram 
de depositar o dinheiro individu-
almente para os trabalhadores e 
passaram a recolher para a União, 
responsável pelo pagamento de be-
nefícios como Seguro Desemprego 
e Abono Salarial (AI/MTE). 
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Fique em forma 
brincando com seu fi lho

Muitos adultos querem 

se manter em forma, 

mas nem sempre é uma 

tarefa fácil

Com a vida atribulada, 
tanto no profi ssional ou 
no pessoal, não temos 

muito tempo para ir à academia 
ou nos dedicarmos aos exer-
cícios físicos, mas a mudança 
pode estar ao seu lado: para 
os que têm fi lhos ou convivem 
com crianças, brincar pode 
ajudar na busca por um corpo 
e uma mente mais saudáveis. 

Uma das formas é resga-
tar as brincadeiras antigas, 
trazendo a memória afetiva 
do nosso tempo de criança e 
apresentando este repertório 
aos fi lhos e contribuindo com o 
desenvolvimento do bem-estar 
dos pequenos.  As brincadeiras 
antigas vêm com o passar do 
tempo perdendo espaço para 
os jogos eletrônicos, tanto na 
forma de games e também nos 
aplicativos para celulares, mas 
há espaço para a mudança com 
o resgate das brincadeiras.

As brincadeiras tradicionais 
devem ser passadas de geração 
a geração, como por exemplo, 
o pular, que desenvolve ritmo, 
coordenação e tem um gasto 
calórico de 400 calorias em 
apenas 30 minutos. As brin-
cadeiras de perseguição tais 
como: a pega-pega, mãe ajuda, 
mãe cola, pique-esconde, pé na 
bola, entre outras. Também é 
possível adaptar os esportes 
juntamente com uma brinca-
deira. 

Um exemplo é o futebol 
pega-pega, onde duas equipes 
jogam e quando uma delas re-
alizar o gol, esta deve fugir e a 
que levou o gol faz a função do 
pegador. Esta atividade amplia 
habilidades e capacidades fí-
sicas com utilização de vários 
grupos musculares, sem falar 
na facilidade de jogar e os be-
nefícios com o gasto calórico, 
ajudando a queimar até 600 

calorias em uma hora, e se for 
realizado em outro ambiente, 
como areia, por 30 minutos, 
tem um valor igual ou até su-
perior devido às suas variações 
de ações e de sua intensidade. 

Já brincar por meia hora 
de amarelinha, pular corda, 
quente-frio, esconde-esconde, 
entre tantas brincadeiras que 
conhecemos, podem gerar 
um gasto calórico médio de 
140 a 150 calorias, além de 
melhorar a realização de ativi-
dades no cotidiano. Além das 
calorias, o importante dessas 
brincadeiras são as capaci-
dades e habilidades motoras 
desenvolvidas tanto para as 
crianças quanto para os pais, 
como agilidade, concentração, 
força, resistência, velocidade, 
equilíbrio e tomada de decisão.

Praticar essas atividades três 
vezes por semana durante 30 
minutos é o ideal para os pais e 
adultos que querem retomar os 
exercícios físicos. No decorrer 
dos meses a prática pode au-
mentar para 90 minutos, sendo 
30 de atividades planejadas e 
60 minutos de atividade lúdica 
e recreativa, de preferência ao 
ar livre. Além dos benefícios 
para o corpo, este tipo de 
atividade física, lúdica, ajuda 
a combater depressão, ansie-
dade e doenças ocupacionais, 
que podem acometer prin-
cipalmente jovens e adultos 
devido às tarefas e os diversos 
afazeres da rotina atribulada 
que vivemos. 

Uma sugestão é aproveitar 
os próximos feriados para 
dar início às atividades físicas 
tornando-as, aos poucos, um 
hábito. Buscar qualidade de 
vida se divertindo ao lado dos 
fi lhos, proporcionando alegria 
e valorizando o espírito de 
família, este de suma impor-
tância nos dias de hoje.  

(*) - É educador físico, especialista 
em Linguagem Corporal do 

Movimento, do Colégio
Marista Santa Maria.

Hélio R. Werniski Wolff (*)

A - Empresa de Aconselhamento
A Accurate Advice é uma consultoria empresarial focada em gerar concepções 
e soluções inteligentes para colaborar com micro, pequenas e médias empresas 
e projetos. É, também, a primeira empresa de aconselhamento no Brasil a 
aceitar pagamentos em criptomoedas bitcoin, além das moedas tradicionais. 
Com um time multiprofi ssional, formado por 25 especialistas e acadêmicos 
vindos das principais universidades, a consultoria paulistana oferece solu-
ções de Gestão estratégica, Planejamento, Marketing, Direito, Tecnologia, 
Inovação, Internacionalização, Comunicação, Vendas, E-commerce e até 
aconselhamentos sobre Criptomoedas. Acesse (www.accurateadvice.com.
br) crie uma conta e escolha o pacote de horas que se adeque ao seu projeto. 

B - Trabalho Sustentável
Na busca por um mercado mais sustentável, a Trisoft , que há 20 anos 
retirou completamente a água do processo produtivo e há mais de 5 anos 
usa fi bras de garrafas PET como  matéria prima, acabou se tornando a 
maior fabricante de itens com PET da América Latina. Hoje, são mais 
de 97 segmentos do mercado atendidos pela empresa. Em 2017, foi 
consumida uma quantidade de PET equivalente a mais de 500 milhões 
de garrafas e para este ano, a previsão é aumentar essa quantidade para 
650 milhões, ultrapassando a soma de 2 bilhões de garrafas retiradas do 
meio ambiente. Para a Trisoft, não existe lixo, existe matéria prima não 
aproveitada. Outras informações em (www.trisoft.com.br). 

C - Alto Nível
Entre os dias 2 e 4 de fevereiro, no Golden Hall Sheraton WTC, acontece 
a 2ª edição do Ebulição Instantânea. Entre as atrações internacionais 
do evento, estão renomados como Randi Zuckerberg, Kevin Harrington, 
Preethaji, Perry Belcher, Kane Minkus e Alessia Minkus. O evento ob-
jetiva conectar os participantes com seus talentos e levá-las a um novo 
patamar de desenvolvimento pessoal e profi ssional. Os participantes 
que adquirirem o ingresso VIP poderão enviar seus projetos para serem 
analisados pelos headliners do evento, e serem um dos 15 selecionados 
para apresentar suas ideias ao vivo no dia do evento para uma bancada 
de 5 investidores. O encontro unirá arte, investimentos e conteúdo de 
alto nível. Inscrições pelo site (www.ebulicaoinstantanea.com.br).

D -  Era Jurássica
A exposição ‘Mundo dos Dinossauros’ é uma excelente alternativa de 
diversão para quem quer viver uma grande aventura durante as férias 

de janeiro. A mostra permanente está alocada no Parque Zoológico de 
São Paulo e é direcionada ao público de todas as idades, especialmente 
crianças. São mais de 20 dinossauros robotizados, em tamanho real, 
dispostos em uma área de 3 mil metros quadrados em meio à nature-
za, com espaço lúdico e brinquedos para os pequenos. As réplicas de 
dinossauros parecem reais, foram programadas para se movimentar 
como se estivessem vivas. É possível ouvir as respirações e grunhidos 
dos gigantes e vivenciar, por alguns momentos, a rotina desses monstros 
pré-históricos que despertam até hoje tanta curiosidade. 

E - Economia do Rio
O Réveillon no Rio de Janeiro movimentou R$ 1,94 bilhão na economia 
carioca, percentual 19,2% maior que no ano anterior, informou o mi-
nistro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, de acordo com a pesquisa da FGV. 
O Ano-Novo no Rio recebeu 707 mil turistas, um incremento de 11,4% 
em relação ao ano anterior. Foram 614 mil turistas brasileiros e 93 mil 
estrangeiros. O estrangeiro permaneceu, em média, seis dias na cidade 
com um gasto diário de R$ 329. Já o brasileiro fi cou em média cinco dias 
com um desembolso de R$ 287,45 por dia. Argentinos foram mais de 
um terço dos turistas estrangeiros, com 33,1% do total, depois vieram 
os europeus (21,4%) e, em seguida os chilenos (10,7%). Em relação 
aos turistas brasileiros, 41,4% são de São Paulo, 16,3% de Minas Gerais 
e 6% do Distrito Federal. A taxa de ocupação dos hotéis chegou a 98%.

F - Plataforma de Moda 
O casal formado pelo empreendedor Jean Bernardo e sua esposa Graziela 
Bernardo, lançou o Lookdodia.com, plataforma de social commerce que 
revela onde comprar looks usados por blogueiras e celebridades. O casal 
lançou o Look do dia, que funciona como um feed muito semelhante ao 
do Instagram, mas a diferença está em possibilitar que, com apenas um 
clique o usuário descubra onde comprar o look usado por aquela descolada 
blogueira  de moda ou pela sua atriz favorita. Se a pessoa se interessar pelo 
look, basta acionar o botão “compre o look” que será redirecionada para a 
página do produto no site da loja. Saiba mais em: (www.lookdodia.com).

G - Revalidação de Diplomas
A Assembleia Legislativa do Estado aprovou um projeto que isenta 
pessoas refugiadas do pagamento de taxas de revalidação de diplomas 
de graduação, mestrado e doutorado nas universidades estaduais 
paulistas. O texto segue para a sanção do governador Alckmin. Em 

tramitação por mais de um ano, a proposta aponta que os custos com o 
processo de autenticação é considerado um grave obstáculo ao acesso 
de refugiados ao mercado de trabalho. A Acnur parabenizou a decisão, 
que facilita o processo de integração de pessoas refugiadas no Brasil. 
Segundo a entidade, os custos associados ao processo de revalidação 
de diplomas, como o requerimento e a tradução juramentada de docu-
mentos curriculares, podem chegar a R$ 20 mil. Além disso, o processo 
pode se estender por vários meses.

H - Conteúdo Audiovisual
Capacitar profi ssionais para lidar com os novos meios e formas de consumo 
e de produção audiovisual. Esse é o objetivo do curso de especialização em 
Produção de Conteúdo para Multiplataformas, que estará com inscrições 
abertas no começo de fevereiro de 2018. O público-alvo é formado por 
profi ssionais de Comunicação, Cinema, Imagem e Som, Design, Jornalis-
mo, Marketing, Publicidade, Rádio e TV, Artes Cênicas e demais áreas de 
Humanas. O curso, com 30 vagas, terá duração de 22 meses, com aulas 
quinzenais no Campus São Carlos da UFSCar aos sábados, das 9h às 18h. 
Os encontros começam em 10 de março e terminam em 14 de dezembro 
de 2019, com uma carga horária de 360 horas. Mais informações (www.
geminisufscar.com.br/especializacao) ou tel. (16) 3306-6923. 

I - Vagas na Transpetro
A Transpetro abre na próxima terça-feira (9) inscrições para concurso 
público, que vai selecionar 321 profi ssionais para o quadro de mar da 
companhia. São 107 vagas para o cargo de moço de convés, 94 para 
moço de máquinas, 44 para cozinheiro, 31 para condutor mecânico, 14 
para condutor bombeador, 14 para taifeiro, 14 para eletricista e três 
para auxiliar de saúde, além de formação de cadastro de reserva. Para 
concorrer, o candidato deve possuir registro de aquaviário e estar com 
os documentos básicos originais devidamente atualizados pelo Cadastro 
e Controle e Certifi cação da Marinha. A remuneração mínima varia entre 
R$ 3.712,67 e R$ 6.619,90, dependendo do cargo. As inscrições para 
o processo seletivo vão até 31 de janeiro e devem ser feitas exclusiva-
mente pela internet: (http://www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.
aspx?id=transpetro0117). 

J - Festas Tradicionais 
Os turistas em busca de festas tradicionais para comemorar o feriado de 
Carnaval não podem deixar de visitar a estância turística de Socorro, na 
Serra da Mantiqueira. Os bloquinhos de rua reúnem grupos de famílias e 
amigos para dançar ao ritmo das clássicas marchinhas, em um clima que 
mistura tranquilidade com diversão. Localizada na Serra da Mantiqueira, 
a 138 km de São Paulo, Socorro é uma estância turística com ampla in-
fraestrutura para receber os mais variados viajantes: aqueles em busca 
de aventura e atividades ao ar livre, os que apreciam boa gastronomia e 
compras, casais, famílias com crianças, idosos e animais de estimação. 
Conhecida como “Cidade da Aventura”, é também referência em turismo 
acessível. Saiba mais em: (www.socorro.tur.br).

A - Empresa de Aconselhamento
A Accurate Advice é uma consultoria empresarial focada em gerar concepções 

de janeiro. A mostra permanente está alocada no Parque Zoológico de 
São Paulo e é direcionada ao público de todas as idades, especialmente 
crianças São mais de 20 dinossauros robotizados em tamanho real

O Nikkei, principal índice da 
Bolsa de Tóquio, fechou o dia com 
alta de 3,26% ontem (4) e atingiu 
os 23.506,33 pontos, batendo um 
recorde que persistia desde 1992. 
De acordo com especialistas, o bom 
resultado no primeiro pregão do 
ano de 2018 foi impulsionado pela 
“melhora” das bases da economia 
japonesa e pelos dados “sólidos” 
do sistema industrial dos Estados 
Unidos e China - que reforçam o 
“otimismo” sobre a evolução da 
economia mundial.

A Bolsa só havia ultrapassado os 
23 mil pontos em 7 de janeiro de 
1992 e, desde então, sempre atuou 
bem abaixo do índice. Assim como 
ocorreu com o mercado do Japão, 
outras Bolsas asiáticas também tive-
ram uma abertura positiva em 2018.

Hong Kong teve alta de 0,57%; 
as chinesas Xangai de 0,49% e 
Shenzhen 0,36%; e a australiana 
de Sydney subiu 0,11%. A única 
que apresentou resultado negativo 
foi a de Seul, na Coreia do Sul, que 
caiu 0,8% (ANSA).

O eSocial para empresas que tiveram faturamento 
superior a 78 milhões de reais entra em operação 
na próxima segunda-feira (8).. Elas fazem parte do 
primeiro grupo que é obrigado a incluir informações 
fi scais, previdenciárias e trabalhistas no sistema 
digital do governo. Com isso, espera-se unifi car os 
informes de forma digital e tornar a fi scalização do 
cumprimento da legislação mais efetiva. 

Em julho, será a vez das demais, incluindo as pe-
quenas e o Micro Empreendedor Individual (MEI). 
O prazo fi nal é janeiro do próximo ano com os órgãos 
públicos. 

“Acredita-se que muitas empresas estejam prepa-
radas para utilizar o sistema, mas os desafi os são a 
inclusão dos dados de forma correta e o investimento 
em tecnologia, treinamento e organização dos dados 
da folha de pagamento.

Será um teste para o governo e as companhias que 
possuem grande quantidade de dados. Será um mo-
mento de ajustes. A não inserção dos dados no prazo 
poderá acarretar em contingências. O grande desafi o 
será para o segundo grupo formado pelas pequenas 
e médias empresas.”, afi rma o sócio da KPMG, Valter 
Shimidu (Fonte: KPMG).

A maior parte do fi nanciamento foi destinado à pessoa física.

Em novembro, os bancos 
de montadoras e as ins-
tituições independentes 

liberaram R$ 9,4 bilhões, o 
melhor resultado do ano. Com 
isso, o montante liberado pelo 
sistema fi nanceiro soma R$ 89,4 
bilhões, o que representa uma 
alta de 24% em doze meses. 
Segundo a Associação Nacional 
das Empresas Financeiras das 
Montadoras (Anef), o volume já 
ultrapassou o total atingido em 
2016, que foi de R$ 80,2 bilhões.

“Esta foi a terceira vez, em 
2017, que o volume concedi-
do ultrapassou a barreira dos 
R$ 9 bilhões. As outras duas 
foram em agosto, com R$ 9,26 
bilhões; e em outubro, com R$ 
9,23 bilhões. Isso comprova 
que havia uma demanda muito 
reprimida. Cauteloso, o consu-
midor aguardou pela redução 

Infl ação de produtos 
na saída das 
fábricas é de 1,47%

O Índice de Preços ao Produ-
tor (IPP) – que mede a variação 
de preços dos produtos na saída 
das fábricas – registrou infl ação 
de 1,47% em novembro de 2017. 
A taxa fi cou abaixo do 1,80% de 
outubro, mas acima do 0,80% 
de novembro de 2016. O dado 
foi divulgado ontem (4), no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE).

O IPP acumula 3,73% nos 
11 primeiros meses de 2017 e 
5,07% em 12 meses, de acordo 
com o IBGE. Entre as grandes 
categorias econômicas, os 
principais responsáveis pela 
infl ação de novembro foram os 
bens intermediários, ou seja, os 
insumos industriais para o setor 
produtivo (1,88%) e os bens de 
capital, isto é, as máquinas e 
equipamentos (1,42%). Os bens 
de consumo semi e não duráveis 
tiveram infl ação de 0,89% em 
novembro, enquanto os bens 
de consumo duráveis foram os 
que registraram menor taxa no 
mês (0,13%).

Das 24 atividades indus-
triais pesquisadas, 20 tiveram 
infl ação em seus produtos em 
novembro, com destaque para 
os derivados de petróleo e bio-
combustíveis (5,91%), metalur-
gia (3,08%), outros químicos 
(2,63%) e outros transportes 
(1,80%). Quatro atividades 
tiveram defl ação (queda de 
preços), com destaque para as 
indústrias extrativas (-3,20%) 
e para a indústria farmacêutica 
(-0,82%) (ABr).

A Mega-Sena continua como produto mais vendido, sendo 

responsável por 42% da arrecadação.

A Caixa Econômica Federal, 
por meio das Loterias, regis-
trou em 2017 a arrecadação de 
R$ 13,88 bilhões em apostas, 
o que representa um cresci-
mento nominal de 8,14% em 
relação ao apurado em 2016. 
Dentre as modalidades, a 
Mega-Sena continua como 
produto mais vendido, sendo 
responsável por 42% da arre-
cadação, seguida pela Lotofa-
cil e Quina, responsáveis por 
26% e 18% de participação, 
respectivamente. 

Mereceu destaque particu-
lar o grande sucesso da edição 
2017 da Mega da Virada, que 
ofereceu o maior prêmio da 
história das loterias no Brasil 
e na América Latina. Os R$ 
306 milhões, dividido entre 17 
apostas ganhadoras, a quanti-
dade também é recorde para o 
concurso especial, que ainda 
registrou a maior arrecadação 
por concurso, de mais de R$ 
890 milhões. Soma-se a esse 
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Financiamento de veículos atingiu 
R$ 9,4 bilhões em novembro
As operações no mercado de crédito de veículos continuam registrando bons resultados

Luiz Montenegro. “Os números 
comprovam isso. O volume 
registrado em novembro foi 
2,2% superior ao alcançado em 
outubro e 28,4% maior que o 
mesmo mês de 2016”, explica.

Dos R$ 9,4 bilhões concedi-
dos às operações de CDC, R$ 
8,2 bilhões foram destinados às 
pessoas físicas e o restante, R$ 
1,2 bilhão, às jurídicas. Já para 
os contratos de leasing foram 
liberados R$ 152 milhões, que-
da de 5% na comparação com 
outubro, e de 21,6% em doze 
meses. O maior volume, de R$ 
119 milhões, foi disponibilizado 
para as empresas, enquanto as 
pessoas físicas receberam R$ 33 
milhões. No acumulado do ano, 
a carteira de leasing somou R$ 
1,6 bilhão, recuo de 13,1% na 
comparação com o valor regis-
trado no ano passado (Anef).

da taxa de juros e por uma 
maior estabilidade do cenário 

econômico para ir às compras”, 
analisa o presidente da Anef, 

Loterias da Caixa arrecadam mais 
de R$ 13,88 bilhões em 2017

resultado a Timemania, que 
apresentou um desempenho 
71,8% maior que no ano de 
2016.

Segundo a vice-presidente 
de Fundos de Governo e Lo-
terias da Caixa, Deusdina 
dos Reis Pereira, 2017 foi um 
ano particularmente marcado 
por oportunidades e desafi os, 
terminando com o sucesso da 
Mega da Virada. “Só o concurso 
especial distribuiu mais de R$ 

431 milhões a 178 mil apostas. 
No ano, as Loterias ofertaram 
em prêmios mais de R$ 4,2 
bilhões, consolidando o papel 
social das Loterias no Brasil, 
que além de serem peça fun-
damental na estratégia de 
crescimento e manutenção 
das políticas públicas do país, 
oportunizam a realização de 
sonhos dos apostadores, por 
meio dos prêmios milionários”, 
afi rmou Deusdina (AI/Caixa).

Bolsa de Tóquio tem melhor 
resultado desde 1992Empresas precisam se preparar para entrada do eSocial
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Feliz ano velho
O ano de 1982 foi 

memorável para mim. 

Dois fatos importantes 

apertam-me o coração 

pela simpatia e dor que 

ambos me causaram 

naqueles dias e que 

ainda me causam hoje, 

só de lembrar

O Brasil perdeu a copa 
que foi ganhar na Es-
panha. Pintamos as 

nossas ruas, aprendemos a 
canção brega do Junior (voa 
canarinho, voa...), colorimos 
o Naranjito e colamos os olhos 
nos extraordinários momentos 
do fabuloso ataque da seleção. 
Nem Waldir Peres nos assusta-
va. Aí vieram o Cerezo e o Rossi 
na área, e no nosso sonho en-
trou água. Doeu paca. Foi uma 
repetição da copa de 78 aonde 
éramos “bonitos por natureza”, 
“batíamos um bolão” e, pimba. 

Perdemos, lindos com um 
6x0 da Argentina no Peru.

No mesmo ano eu li duas ve-
zes seguidas o romance “Feliz 
Ano Velho”, do escritor Mar-
celo Rubens Paiva. Ele narra 
no livro o seu acidente, que o 
deixou tetraplégico depois de 
um mergulho chapado com 
amigos chapados em um lago 
com 50cm de profundidade e 
as consequências disto pela 
sua vida. Marcelo é fi lho do 
engenheiro Rubens Paiva, 
torturado, assassinado e desa-
parecido pelo estado brasileiro 
a mais de 40 anos. Sua família 
viu a história se repetir ano 
após ano, como em um dia da 
marmota de tristeza e deses-
perança. Feliz ano velho. 

Vivemos um momento de 
crise histórica na hotelaria 
brasileira aonde, certamente, 
levaremos muitos anos para re-
tornar aos patamares de diárias 
e ocupação de 2008. 2008 é o 
nosso 1982. É o nosso “agora 
vai!”. É o nosso mergulho na 
dura pedra da realidade.

Nas cidades que vivem de 
turismo, como Foz do Iguaçu, 
Maceió ou Rio de Janeiro o bu-
raco fi cou ainda mais embaixo 

porque a queda do turismo 
afeta hoteleiros, mas também 
bares e restaurantes, lojas, 
micro-empresários e toda uma 
cadeia de fornecedores que 
depende do seu voucher.

Novamente não há previsão 
de grandes campanhas publici-
tárias internacionais, grandes 
esforços coordenados em se-
gurança e infraestrutura, entre 
outros movimentos que fariam 
a diferença. Feliz ano velho.

O governo federal anun-
ciou, faz uns dias, uns cobres 
(R$450.000.000) através do 
FUNGETUR para quem chegar 
primeiro e conseguir pôr a 
mão nesse capilé. Novamente 
as estruturas de garantias 
exigidas, o tempo de análise 
de crédito e o périplo para 
liberação são piores do que 
as dos bancos privados. Como 
as taxas (spred + taxas) são 
muito maiores no privado do 
que no público, o empresário 
do turismo brasileiro não pega 
nem um nem outro, e depois 
sai por aí dizendo que não há 
crédito. Verdade, a história 
se repetindo. Feliz ano velho.

Eu espero um contradita em 
2018. Eu espero um agente 
público que me diga “não é bem 
assim! Este ano vamos gastar 
milhões em uma campanha! 
Vamos aparelhar a polícia! 
Vamos facilitar o acesso ao 
crédito subsidiado como tem 
os outros setores da econo-
mia”. Vai... lá vou eu sonhando 
de novo com um “Joesley” de 
dinheiro do BNDES para nós, 
que trabalhamos duro.

Enquanto eu não acordo 
deste sonho ou não sou de-
sautorizado por ministérios, 
secretarias e autarquias do se-
tor de turismo, vou desejando 
a você um 2018 diferente. Por 
favor, diferente.

Com as minhas expectativas 
bem baixas só me resta desejar 
a você um bom ano.

Feliz ano velho.

(*) - É executivo da área de hotelaria 
com 30 anos de experiência, 

fundador da doispontozero Hotéis, 
criador da marca ZiiHotel,  sócio e 

Diretor da MTD Hospitality.

Julio Gavinho (*)
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O ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, atualmente licencia-
do do mandato de deputado 
federal (PP-PR), disse ontem 
(4) que deixa a pasta até abril 
para tentar a reeleição para o 
cargo no Congresso Nacional. 
“Eu saio para disputar a elei-
ção. Vou concorrer à reeleição 
de deputado federal. E fi co 
no ministério até a data que o 
presidente me solicitar, desde 
que seja até 7 de abril, porque 
preciso desincompatibilizar”, 
explicou.

Na quarta-feira (3), o presi-
dente nacional do PRB, Marcos 
Pereira, entregou à Presidência 
da República carta pedindo 
exoneração do cargo de mi-
nistro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, alegando 

Ministro da Saúde, Ricardo Barros.

O presidente Michel Temer 
fez uma caminhada na manhã 
de ontem (4), no Palácio do 
Jaburu, residência ofi cial, 
em Brasília. Ele disse que 
está “recuperadíssimo” ao 
comentar sobre seu estado 
de saúde. A caminhada 
matinal foi registrada por 
fotógrafos e cinegrafi stas que 
estavam perto da grade que 
cerca o Jaburu, às margens 
do Lago Paranoá. “Perfeito, 
recuperadíssimo, graças a 
Deus”, disse Temer ao ser 
questionado por jornalistas 
sobre sua saúde. 

Sobre o horário da cami-
nhada, que ocorreu às 8h20, 
ele comentou: “Deus ajuda a 
quem cedo madruga”. Acom-
panhado por dois seguran-
ças, Temer se exercitou de 
roupa esportiva ao longo da 
pista de caminhada interna 
do palácio. Há pouco,

o presidente Temer re-
tirou a sonda urinária que 

Presidente Temer faz caminhada no Palácio do Jaburu.
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A morte do cartunista Hen-
rique de Souza Filho, o Henfi l, 
completou na última quinta-
-feira (4) exatos 30 anos. 
Vítima da Aids, ele faleceu no 
Rio de Janeiro em 4 de janeiro 
de 1988. O cartunista contraiu 
o HIV em uma das transfusões 
que realizava com frequência, 
já que era hemofílico assim 
como seus irmãos, o  sociólo-
go Betinho e o músico Chico 
Mário. O cartunista é o criador 
de tirinhas famosas nos anos 
1970 e 1980, como a Graúna, o 
Fradim Cumprido e o Fradim 
Baixim. 

Engajado na vida política e 
social do país, seus traços cri-
ticavam a ditadura militar. Ele 
trabalhou para o semanário O 
Pasquim, cuja linha editorial 
era contrária ao regime da 
época. Mais tarde, participou 
de movimentos importantes, 
como a mobilização pela anistia 
a presos e exilados políticos e 
as Diretas Já!, cujo bordão é in-
clusive de sua autoria. Se fosse 
vivo, Henfi l teria hoje 73 anos. 

Mineiro de Ribeirão das 

Neves, nasceu em 5 de feve-
reiro de 1944. Em outubro 
do ano passado, a história do 
cartunista foi retratada no 
documentário Henfi l. Dirigido 
por Angela Zoe e lançado no 
Festival do Rio, o fi lme tem 
depoimentos de fi guras próxi-
mas a ele, como seus colegas no 
semanário O Pasquim: Ziraldo, 
Jaguar, Sérgio Cabral e Tárik de 
Souza. “É um erro chamá-lo de 
cartunista, porque ele foi um 
multiartista”, diz Tárik em um 
dos depoimentos.

Os 30 anos da morte de Hen-
fi l foi lembrado por seu fi lho, 
Ivan Cosenza, há dois dias, 
em postagem no seu blog ‘As 
Cartas do Pai’, onde ele publi-
ca rotineiramente mensagens 
direcionadas ao cartunista. “O 
que fi co imaginando é quanta 
coisa teria feito em mais 30 
anos, já que em 25 anos de 
profi ssão, produziu tanta coisa 
boa! Seus personagens até hoje 
são usados em campanhas so-
ciais, sindicais, no movimento 
estudantil e em tantas outras 
campanhas”, escreveu (ABr).

Henrique de Souza Filho, o Henfi l.

A deputada Cristiane Brasil 
(PTB-RJ) vai assumir o Ministé-
rio do Trabalho. Ela substituirá 
o deputado Ronaldo Nogueira 
(PTB-RS), que pediu demissão 
do cargo de ministro na semana 
passada e retorna à Câmara. 
Nogueira deixou o ministério 
para se dedicar à campanha 
nas eleições deste ano. Para 
concorrer a cargos eletivos 
em nível nacional, ministros 
de Estado precisam se afastar 
do cargo com seis meses de 
antecedência. 

Inicialmente, foi divulgado 
o nome do deputado Pedro 
Fernandes (PTB-MA) como 
substituto no ministério, mas 
a indicação não foi confi rmada 
pelo governo. A escolha de 

Cristiane é titular das 

comissões de Constituição e 

Justiça; de Defesa dos Direitos 

da Pessoa Idosa; e de Cultura 

da Câmara.

Acesso a dados 
sobre reservatórios 
de água

A Câmara analisa projeto 
que dá mais transparência e 
controle social à gestão dos 
reservatórios de água mantidos 
pelos prestadores de serviço de 
abastecimento à população. O 
texto é de autoria do senador 
Jorge Viana (PT-AC). A propos-
ta altera a Lei de Saneamento 
Básico para permitir que a 
população acesse relatórios 
sobre o nível dos reservatórios 
de água para abastecimento 
público e outros dados relativos 
à segurança hídrica.

Segundo Jorge Viana, isso 
evitará situações de escassez 
hídrica, e possibilitará que elas 
sejam detectadas com maior 
antecedência, permitindo pro-
vidências em tempo hábil para 
as respectivas correções na 
gestão. A proposta tramita em 
caráter conclusivo e será anali-
sada pelas comissões de Defesa 
do Consumidor; de Trabalho, de 
Administração e Serviço Públi-
co; e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Ag.Câmara).

Segundo o texto em aná-
lise, os sigilos bancário, 
fi scal e patrimonial es-

tariam abertos aos órgãos de 
fi scalização e controle já a partir 
do registro de cada candidatu-
ra, de vereador à presidente da 
República. Para Hélio José, a 
situação atual da política no país 
é de “crise ética profunda, sistê-
mica, larga”, que contamina os 
poderes Executivo e Legislativo 
“em todos os níveis” e, por isso, 
demanda uma resposta “que 
aponte uma saída para esta 
situação de descrédito e erosão 
de credibilidade”.

“Disponibilizar os sigilos 
bancários, fi scal e patrimonial, 

Senador Hélio José (Pros-DF), relator da proposta que libera 

informações bancárias, fi scais e patrimoniais

de candidatos aos cargos eletivos.

Quem comete 
crime nos 
‘saidões’ terá 
pena agravada

Com o intuito de inibir os cri-
mes cometidos por presidiários 
durante as saídas temporárias, 
os chamados saidões, que 
normalmente ocorrem para os 
presos em regime semiaberto 
em datas especiais como Na-
tal, Dia das Mães e Páscoa, o 
senador Lasier Martins (PSD-
-RS) apresentou proposta que 
endurece a pena imposta aos 
que infringem a lei quando es-
tão usufruindo desse benefício.

O projeto passa a considerar 
agravante para a pena a ser 
paga quando o crime é come-
tido durante a saída temporá-
ria e em situações similares, 
como a liberdade condicional 
e a prisão domiciliar, ou por 
fugitivos do sistema prisional. 
O texto diz ainda que, se os 
crimes forem cometidos com 
violência ou grave ameaça à 
vítima, a pena será aumentada 
de um terço até a metade. A 
proposta tramita em decisão 
terminativa na Comissão de 
Constituição e Justiça, onde 
aguarda a nomeação de um 
relator.

Segundo Lasier, têm sido 
frequentes os casos de crimes 
cometidos por presos durante 
as saídas temporárias. Mas, 
ao contrário do que defende 
parcela da população, a ex-
tinção pura e simples da saída 
temporária não seria efi caz. Ela 
é um importante instrumento 
de ressocialização do preso e 
sua abolição prejudicaria os 
que possuem bom comporta-
mento e dela se utilizam para 
voltar à sociedade, acredita o 
senador. “Não deve a maioria 
pagar pela conduta criminosa 
de uns poucos. Entendemos 
que um melhor caminho é 
punir mais rigorosamente os 
que cometem crimes durante 
a saída temporária”, defendeu 
Lasier (Ag.Senado).

Governo RJ/Divulgação
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PEC libera sigilos bancário, fi scal 
e patrimonial de candidatos

O senador Hélio José (Pros-DF) apresentou à Comissão de Constituição e Justiça do Senado seu 
relatório em que recomenda a aprovação da proposta que libera ao Ministério Público, aos Tribunais 
de Contas, aos Conselhos de Contas e a entidades registradas na Justiça Eleitoral as informações 
bancárias, fi scais e patrimoniais de candidatos a todos os cargos eletivos

desde a candidatura, não só 
inibe a pretensão de quem 
tem muito a esconder, quanto 
determina um comportamento 
ético dos eleitos”, apontou 
ainda no relatório. O autor da 
PEC é o senador Cristovam 
Buarque (PPS-DF), que admite 
na justifi cativa sua intenção 
de “moralizar mais a política”, 
dando mais poder aos órgãos 
de fi scalização e controle já a 
partir do processo eleitoral. 
“Assim, poderão examinar mais 
profundamente a probidade de 
possíveis futuros mandatários, 
identifi cando candidatos pouco 
éticos”, fi naliza o senador (Ag.
Senado).

Vítima da Aids, 
cartunista Henfi l 

faleceu há 30 anos

Temer faz caminhada e diz que 
sua saúde está recuperada

usou após cirurgia realizada 
no dia 13 de dezembro para 
desobstruir a uretra. Em 
outubro, Temer já havia pas-
sado por um primeiro proce-
dimento para desobstrução 
da uretra.

No mês de novembro, ele fez 
ainda uma angioplastia para 
desobstruir três artérias co-

ronárias e implantar stents. 
Após um ritmo de trabalho 
intenso nas semanas que 
antecederam as festas de fi m 
de ano, o presidente da Re-
pública passou o Ano-Novo 
em Brasília e despachou no 
Palácio do Jaburu na terça-
-feira (2), primeiro dia de 
trabalho de 2018 (ABr).

Deputada Cristiane Brasil será a 
nova ministra do Trabalho

Cristiane Brasil foi anuncia-
da na quarta-feira (3) pelo 
presidente nacional do PTB, 
Roberto Jefferson, que é pai 
da parlamentar. O nome da 
nova ministra foi confi rmado 
pelo Palácio do Planalto após 
indicação ofi cial feita pelo PTB.

Cristiane Brasil é advogada e 
está em seu primeiro mandato na 
Câmara, onde é integrante titular 
das comissões de Constituição e 
Justiça e de Cidadania; de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Idosa; e 
de Cultura. Ela já foi vereadora 
no Rio de Janeiro e secretária 
municipal da Terceira Idade 
(2003-2004) e de Envelheci-
mento Saudável e Qualidade de 
Vida (2009-2014) da prefeitura 
do Rio de Janeiro (Ag.Câmara).

Ministro da Saúde anuncia que 
vai deixar cargo até abril

questões pessoais e partidárias.
Já no final de dezembro, 

o deputado federal Ronaldo 
Nogueira (PTB-RS) também 
pediu exoneração do cargo de 
ministro do Trabalho para se 

dedicar à campanha eleitoral. 
Ele será substituído pela de-
putada federal Cristiane Brasil 
(PTB-RJ), cuja nomeação foi 
publicada ontem (4) no Diário 
Ofi cial da União (ABr).



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

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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EFETUAR DOIS RECOLHIMENTOS NO MÊS
Sócio pode recolher do pró-labore 11% e pagar o INSS como contri-
buinte individual e recolher os 20% também, na mesma competência, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA OFERECE CONVÊNIO MÉDICO PARA OS FUNCIONÁRIOS E 
EFETUA O PAGAMENTO DE 100%, ENTRETANTO PRETENDE DIVIDIR 
PARTE DO PAGAMENTO COM O FUNCIONÁRIO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que o art.468 da CLT veda qualquer alteração contratual com 
prejuízo ao empregado. Desta forma, pela retirada do benefício se tratar 
de um prejuízo ao empregado, não poderá a empresa fazer a retirada.

RESCISÃO POR ACORDO
Como poderá ocorrer a modalidade de rescisão por acordo, contida 
na nova reforma trabalhista? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMITIDO NO VENCIMENTO DO CONTRATO
Empresa demite motorista por final de contrato de prazo determinado 
após 60 dias da admissão, devemos exigir o exame toxicológico, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA COM 14 SEMANAS DE GESTAÇÃO, FEZ ABORTO 
NÃO CRIMINOSO, DEVIDO FETO COM ENCEFALIA CEREBRAL, TERÁ 
DIREITO A 14 DIAS DE LICENÇA MATERNIDADE?

Confirmamos a informação. Caso não tenha sido lavrado certidão 
de nascimento ou óbito por cartório, devido a tempo de gestação 
(poucas semanas), e em se tratando de abordo não criminoso, 
caberá a empresa o pagamento do benefício de “licença por 
aborto não criminoso - SEFIP código Q 3, pelo período de 14 dias, 
deduzindo tal pagamento em sua GPS.

LIVRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Empresa optante pelo Simples Nacional é obrigada a ter livro de Ins-
peção do Trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas do BANCO BMG S.A. (“Sociedade”), a se reunirem em Assembleia Ge-
ral Extraordinária, no dia 11.01.2018, às 10hs, na Sede Social na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar, 
Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fi m de deliberarem sobre as seguintes maté-
rias: 01. Deliberar sobre aumento do capital social da Companhia, mediante aporte em espécie, com a consequente 
emissão de novas ações ordinárias, sem valor nominal; 02. Alteração da cláusula 5ª do Estatuto Social, para adequá-la 
ao aumento do capital; 03. Alteração do artigo 26 do Estatuto Social para corrigir a numeração de seus parágrafos; 
04. Consolidação do Estatuto Social em decorrência das alterações acima mencionadas; 05. Outros assuntos de interes-
se da Sociedade. São Paulo, 02.01.2018. BANCO BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração

BANCO Elena Empreendimentos da Livre Empresa Nacional S/A - CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 23/11/17

Aos 23/11/17 às 10 hrs, na sede. Presenças: 2/3 do capital, conforme se verifica pela assinatura constante no “Livro de Presença”. Convocação: 
Edital de convocação publicados no DOESP e Jornal Empresas & Negócios, nas edições de 9, 10 e 11/11/17. Mesa: Presidente: Noéli Ferreira 
Terres, Secretária: Flávia Pereira Ribeiro. Deliberações: a) O Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16, publicados no DOESP e Jornal “Empresas & Negócios” simultaneamente em 28/04/17; 
b) A atualização do capital social para a atual moeda corrente nacional: de Cr$ 202.918.826,68 para R$ 74,00; c) O aumento do capital social 
de R$ 74,00 para R$ 10.000,00, mediante a utilização de reserva especial de lucros, no valor de R$ 9.926,00; Diante do quanto deliberado nos 
itens “b” e “c” acima, necessário se faz a alteração do artigo 4º do Estatuto, que passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 4° - O capital 
social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 10.000,00, dividido em 16.822.005,00 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 
0,0006 cada uma. §1° - As ações são inconversíveis em outras formas. §2° - Cada ação dá direito a um voto nas deliberações das assembleias 
gerais. Diante do quanto deliberado nos itens “b” e “c” acima, as ações estão assim distribuídas: Acionista - Nº Ações - R$ Cada Uma - R$ 
Total: Noéli Ferreira Terres - R$ 11.204.905,00 - R$ 0,0006 - R$ 6.660,86; Marco Paulo Fileppo Forte - R$ 2.808.550,00 - R$ 0,0006 - R$ 
1.669,57; Renato Miguel Fileppo Forte - R$ 2.808.550,00 - R$ 0,0006 - R$ 1.669,57; Total: R$ 16.822.005,00 - – - R$ 10.000,00. d) Noticiou-
se que na data de 23/08/17, a Maria Thereza Armando Fileppo, CPF/MF n° 105.353.828-63, detentora de 66,66% do capital social da 
sociedade, decidiu doar a totalidade de suas ações a Noéli Ferreira Terres, CPF/MF n° 723.147.969-34, conforme se verifica do competente 
“livro de transferência de ações nominativas”. e) A alteração do Estatuto de acordo as alterações realizadas nas assembleias de i) 20/12/12, 
conforme ata registrada na JUCESP nº 266/13-2, relativo ao objeto social e ii) 17/11/14, conforme ata registrada na JUCESP nº 508.321/14-1, 
relativo à sede e foro da sociedade. Nesses termos, os artigos 1º e 2º do Estatuto passarão a vigorar com as seguintes redações: Artigo 1° - 
E.L.E.N.A. – Empreendimentos da Livre Empresa Nacional S.A. é uma S.A. de capital fechado que se rege por este Estatuto, com sede e foro 
em SP/SP, na Rua Itabaiana, nº 328, Belenzinho, podendo criar e estabelecer filiais, sucursais e agencias onde e quando julgado conveniente 
pela diretoria. Artigo 2° - A sociedade tem por objeto a venda e compra de imóveis e administração de bens próprios. f) A reforma parcial do 
Estatuto, com a alteração dos artigos 5º, 9º, 11, 13, 14 e 18, os quais passarão a vigorar com as seguintes novas redações: Artigo 5° - A 
sociedade não poderá emitir títulos. Artigo 9° - A assembleia geral se instalará com a presença de acionistas que, regularmente convocados e 
em número legal, se inscreverem no livro de presença. Artigo 11° - A sociedade será administrada por uma diretoria composta de um diretor-
presidente e um diretor vice-presidente, ambos eleitos pela assembleia geral. §1° - Cada diretor tomará posse mediante termo no livro e 
assinatura da ata de assembleia. §2° - Os diretores poderão ter direito a uma remuneração fixada anualmente pela AGO. §3° - O mandato dos 
diretores é de 2 anos, podendo seus membros serem reeleitos. §4° - O diretor-presidente terá voto de desempate nas reuniões da diretoria. 
Artigo 13° - A representação ativa e passiva da sociedade e a assunção de obrigações e responsabilidades de qualquer natureza serão 
realizadas do seguinte modo: a) – nos atos de ordinária administração, pela assinatura isolada ou conjunta do diretor ou diretor-presidente: b) 
– nos atos de extraordinária administração, consistente na alienação por qualquer modo ou na hipoteca, penhor ou oneração dos bens sociais 
de qualquer natureza, pela assinatura isolada do diretor-presidente. Artigo 14° - No caso de impedimento ou ausência temporária do diretor-
presidente, este será substituído pelo diretor vice-presidente, até a cessação do impedimento ou ausência. Artigo 18° - A sociedade poderá 
deliberar em assembleia geral, a pedido dos acionistas, instalar um conselho fiscal composto por 3 membros e suplentes em igual número. g) 
A aprovação da consolidação final do Estatuto, a fim de contemplar as alterações e reformas acima, o qual será arquivado junto da sede social 
e perante a JUCESP, ficando, porém, dispensada a sua publicação. h) Não houve deliberação. Nada mais. SP, 23/11/17. Estatuto Social - 
Capitulo 1 - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1° - E.L.E.N.A. – Empreendimentos da Livre Empresa Nacional S.A. é uma 
S.A. de capital fechado a qual se rege por este Estatuto, com sede e foro em SP/SP, na Rua Itabaiana, nº 328, Belenzinho, podendo criar e 
estabelecer filiais, sucursais e agencias onde e quando julgado conveniente pela diretoria. Artigo 2° - A sociedade tem por objeto a venda e 
compra de imóveis e administração de bens próprios. Artigo 3° - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. Capitulo II - Do Capital, 
Ações e Acionistas- Artigo 4° - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 10.000,00, dividido em 16.822.005,00 ações 
ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 0,0006 cada uma, assim distribuídas: Acionista - Nº Ações - R$ Cada Uma - R$ Total: Noéli 
Ferreira Terres - R$ 11.204.905,00 - R$ 0,0006 - R$ 6.660,86; Marco Paulo Fileppo Forte - R$ 2.808.550,00 - R$ 0,0006 - R$ 1.669,57; 
Renato Miguel Fileppo Forte - R$ 2.808.550,00 - R$ 0,0006 - R$ 1.669,57; Total: R$ 16.822.005,00 - – - R$ 10.000,00. §1° - As ações são 
inconversíveis em outras formas. §2° - Cada ação dá direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais. Artigo 5° - A sociedade não 
poderá emitir títulos. Artigo 6° - As ações são indivisíveis em relação à sociedade, que só reconhece um proprietário para cada uma. Artigo 7° 
- Deliberando o aumento do capital social, fica assegurada aos acionistas preferência na sua subscrição na proporção do número de ações de 
que forem titulares, direito esse cujo exercício será assegurado durante o prazo que a assembleia geral fixar e que, em qualquer hipótese não 
poderá ser inferior a trinta dias, devendo tal prazo ser contado da data da publicação no órgão oficial da ata da assembleia que houver autorizado 
o aumento. Capitulo III - Da Assembleia Geral - Artigo 8° - A assembleia geral reunir-se-á ordinariamente nos quatro primeiros meses após o 
término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem, bem como nos casos previstos em lei. Artigo 9° 
- A assembleia geral se instalará com a presença de acionistas que, regularmente convocados e em número legal, se inscreverem no livro de 
presença. Artigo 10° - As assembleias gerais serão presididas por aquele dos acionistas que for aclamado, o qual escolherá outro dos presentes 
para secretário, dando-se assim por formada e instalada a mesa para dirigir os trabalhos. Capitulo IV - Da Administração - Artigo 11° - A 
sociedade será administrada por uma diretoria composta de um diretor-presidente e um diretor vice-presidente, ambos eleitos pela assembleia 
geral. §1° - Cada diretor tomará posse mediante termo no livro e assinatura da ata de assembleia. §2° - Os diretores poderão ter direito a uma 
remuneração fixada anualmente pela AGO. §3° - O mandato dos diretores é de 2 anos, podendo seus membros serem reeleitos. §4° - O diretor-
presidente terá voto de desempate nas reuniões da diretoria. Artigo 12° - A diretoria terá as atribuições e os poderes que a lei lhe confere para 
assegurar o funcionamento da sociedade, dividindo os diretores os encargos administrativos. Artigo 13° - A representação ativa e passiva da 
sociedade e a assunção de obrigações e responsabilidades de qualquer natureza serão realizadas do seguinte modo: a) - nos atos de ordinária 
administração, pela assinatura isolada ou conjunta do diretor ou diretor-presidente: b) - nos atos de extraordinária administração, consistente na 
alienação por qualquer modo ou na hipoteca, penhor ou oneração dos bens sociais de qualquer natureza, pela assinatura isolada do diretor-
presidente. Artigo 14° - No caso de impedimento ou ausência temporária do diretor-presidente, este será substituído pelo diretor vice-presidente, 
até a cessação do impedimento ou ausência. Artigo 15° - A assinatura isolada do diretor-presidente é atribuição especifica e insubstituível do 
próprio cargo e pertinente ao eleito em assembleia geral por esse fim convocada, não se transferindo ao seu substituto estatutário. Artigo 16° - No 
caso de vaga de qualquer cargo, a substituição só poderá ser feita por assembleia geral por esse fim convocada. §único - O substituto servirá 
até o termino do mandato do substituído. Artigo 17° - Terminados os respectivos mandatos, os diretores continuarão no exercício de suas 
funções até a posse dos diretores que forem eleitos. Capitulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 18° - A sociedade poderá deliberar em 
assembleia geral, a pedido dos acionistas, instalar um conselho fiscal composto por 3 membros e suplentes em igual número. Capitulo VI - Do 
Exercício Social, Reservas e Distrubuição de Lucros - Artigo 19° - O ano social coincide com o ano civil. Artigo 20° - No fim de cada ano 
social, será levantado o Balanço Geral da Sociedade e, dos lucros verificados depois de feitas as necessárias depreciações e amortizações, 
far-se-á a dedução de 5% para a constituição do “Fundo de Reserva Leal”, até atingir 20% do capital social. §único - O saldo restante terá o 
destino que a Diretoria indicar, ouvindo o Conselho Fiscal, com a aprovação da assembleia geral. Artigo 21° - A sociedade poderá levantar 
balanços semestrais ou em quaisquer épocas durante o exercício. §único - A diretoria poderá, em qualquer tempo, antecipar a distribuição de 
dividendos e a criação de reservas em função dos balanços levantados, subordinando essa medida a posterior aprovação da assembleia geral 
que aprovar as respectivas contas. Artigo 22° - Os dividendos, uma vez aprovados pela assembleia geral, serão distribuídos aos acionistas em 
época determinada pela diretoria, mediante aviso aos interessados. §único - Os dividendos não vencerão juros e os que não forem reclamados 
em 5 anos da data da publicação de aviso do seu pagamento prescreverão em favor da sociedade. Capitulo VII - Disposições Gerais - Artigo 
23° - A sociedade entrará em liquidação nos casos legais, competindo a assembleia geral estabelecer o seu modo, elegendo liquidante e o 
conselho fiscal para servirem durante o seu período, fixando-lhes os poderes e a remuneração. Artigo 24° - Os casos omissos neste estatuto 
serão regulados pelas disposições legais vigentes, sobre a S.A. e pelos princípios gerais de direito. Jucesp nº 572.265/17-7 em 20/12/2017. 

ESTRUTURAL PESTRUTURAL PESTRUTURAL PESTRUTURAL PESTRUTURAL PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A.AÇÕES E COMÉRCIO S.A.AÇÕES E COMÉRCIO S.A.AÇÕES E COMÉRCIO S.A.AÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 03.289.276/0001-20
Relatório da administração

Senhores Acionistas, Apresentamos as demonstrações contábeis da Estrutural Participações e Comércio S.A. nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. Atenciosamente A administração.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (valores expressos em milhares de reais)

Passivo Nota      2016       2015
Circulante 18.523 157.031
Fornecedores 10 2.613 2.453
Emprestimos e financiamentos 11 6.854 7.008
Emprestimos com partes relacionadas 12 - 145.907
Outros débitos a pagar 10 9.056 1.663
Não circulante 623.225 446.833
Emprestimos e financiamentos 11 29.733 39.373
Emprestimos com partes relacionadas 12 420.950 242.099
Obrigações por aquisição de investimentos 13 126.826 119.940
Outros débitos a pagar 14 45.716 45.421
Patrimônio líquido 252.856 331.292
Capital social 15 10 10
Ajuste de avaliação patrimonial 15 344.865 354.360
Lucros (prejuízos) acumulados (92.019) (23.078)
Total do Passivo 894.604 935.156

Ativo Nota      2016       2015
Circulante 4.195 8.909
Caixa e equivalentes de caixa 4 3.066 5.103
Contas a receber 5 307 3.307
Outros créditos a receber 6 822 499
Não circulante 890.409 926.247
Emprestimos com partes relacionadas 7 4.344 5.766
Investimentos 8 840.804 869.503
Imobilizado 9 45.261 50.978
Total do Ativo 894.604 935.156

Demonstração do Resultado       2016      2015
Despesas operacionais: Gerais e administrativas (19.678) (20.205)
Outras receitas e despesas operacionais - (375)
Resultado antes dos efeitos financeiros
  e da equivalência patrimonial (19.678) (20.580)
Financeiras Líquidas (21.138) (21.403)
Resultado da equivalência patrimonial (37.086) 55.044
Resultado antes do IR e CSLL (77.902) 13.061
Imposto de renda (207) (9)
Contribuição social (346) (6)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (78.455) 13.046

Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais       2016      2015
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (78.455) 13.060
Ajustes para:
Depreciações e amortizações 5.901 5.884
Resultado de equivalência patrimonial 37.086 (55.097)
Imposto de renda e contribuição social correntes 553 15
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) ou diminuição dos ativos
Contas a receber 3.000 112.184
Impostos a recuperar (235) (1)
Adiantamento a fornecedores (78) (1)
Outras contas a receber 1.414 (1.839)
Aumento ou (diminuição) dos passivos
Fornecedores 160 (730)
Obrigações sociais trabalhistas (20) 226
Obrigações tributárias 7.017 (6)
Outras contas a pagar e provisões 32.498 51.920
Fluxo de caixa líquido decorrente
  das atividades operacionais 8.841 125.615
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aporte de capital em controlada (900)(113.396)
Aquisição de ativo imobilizado (184) (69)
Fluxo de caixa líquido (aplicado nas) gerados
  das atividades de investimentos (1.084)(113.465)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos (9.794) (7.156)
Fluxo de caixa líquido (aplicado nas) gerados
  das atividades de financiamentos (9.794) (7.156)
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa (2.037) 4.994
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período 5.103 109
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 3.066 5.103
Redução (aumento) em caixa e equivalentes de caixa (2.037) 4.994

Companhia Investida Participação     2016      2015
01 99,9% 212.753 257.221
02 0% - 255
03 99,9% 30.133 34.839
04 99,9% 593.123 331.053
05 99,9% - 240.627
06 99,9% 735 426
07 99,9% 250 896
08 99,9% 345 840
09 99,9% 3.465 3.346

840.804 869.503
9. Imobilizado: O ativo imobilizado possui a seguinte composição:

    2015  Adições   Baixas     2016
Veículos 59.870 - - 59.870
Computadores 69 - - 69
Móveis e utensílios - 184 - 184
Custo 59.939 184 - 60.123
Depreciação (8.961) (5.901) - (14.862)
Líquido 50.978 (5.717) - 45.261
10. Fornecedores e outros débitos a pagar: Os fornecedores e outros débi-
tos a pagar estão compostos pelos seguintes valores:    2016     2015
Fornecedores diversos 2.613 2.453
Obrigações trabalhistas 640 660
Obrigações tributárias 7.352 77
Obrigações aquisição imóveis - 550
Obrigações aquisição investidas - 140
Outras obrigações 1.064 236

11.669 4.116
11. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos es-
tão compostos pelos seguintes valores:
Modalidade Taxa média anual juros Vencimento      2016       2015
Finame 5% ano 2025 36.587 46.381
Passivo Circulante (6.854) (7.008)
Passivo não circulante 29.733 39.373
12. Empréstimos com partes relacionadas: Os débitos com empresas liga-
das estão compostos pelos seguintes valores:    2016     2015
Companhia 01 (116.490) (141.399)
Companhia 02 (228.470) (185.308)
Companhia 03 (26.622) (28.284)
Companhia 04 (419) -
Companhia 05 (38.109) (22.410)
Companhia 06 (1.048) (863)
Companhia 07 (9.792) (9.742)

(420.950) (388.006)
Passivo Circulante - (145.907)
Passivo não circulante (420.950) (242.099)
13. Obrigações por aquisição de investimentos: Refere-se ao saldo a
pagar de partes relacionadas, pela aquisição participações de investidas.
14. Outros débitos a pagar: Os outros débitos a pagar estão compostos

Notas explicativas às demonstrações contábeis
1. Informações gerais: A Estrutural Participações e Comércio S.A. é uma
sociedade anônima de capital fechado, com sede no município de Indaiatu-
ba/SP, e tem como objetivo a compra, venda e cessão de participações
societárias por conta própria. 2. Base para preparação e apresentação das
demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, que compreendem as disposições da lei 6.404/76, alterada pelas
leis 11.638/07 e 11941/09 e pelos pronunciamentos, interpretações e orien-
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Para a
sociedade não há diferenças entre o resultado abrangente do período e o
resultado do período. Dessa forma, a sociedade apresenta apenas a de-
monstração do resultado. 3. Principais práticas contábeis: a) Receitas e
despesas: As receitas e despesas são registradas pelo seu valor bruto no
mesmo período de competência em que são auferidas. b) Caixa e equivalen-
tes de caixa: Incluem saldos em contas correntes mantidas junto aos esta-
belecimentos bancários. c) Aplicações financeiras: As aplicações financei-
ras são registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos
auferidos até as datas dos balanços e não excedem o seu valor de mercado
ou de realização. d) Investimentos: Os investimentos da sociedade em con-
troladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. e) Imobili-
zado: Registrado ao custo de aquisição. A depreciação dos bens é calculada
pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado para
o bem. f) Obrigações: As obrigações são reconhecidas no balanço quando
a sociedade possui obrigação legal ou constituída como resultado de um
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
para liquidá-las. g) Tributação dos lucros: A sociedade adota o regime de
lucro presumido, o imposto de renda incidente à alíquota de 15% e é acres-
cido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 60 mil por trimes-
tre e a contribuição social incide à alíquota de 9%.
4. Caixa e equivalentes de caixa    2016     2015
Caixa 22 -
Bancos 4 35
Aplicação financeira 3.040 5.068

3.066 5.103
5. Contas a receber: O contas a receber de clientes estão compostos pelos
seguintes valores:    2016     2015
Clientes 307 3.721
(-) Ajuste a valor presente - (414)

307 3.307
6. Outros créditos a receber: Os créditos a receber estão compostos pelos
seguintes valores:    2016     2015
Impostos a recuperar 239 3
Adiantamentos 111 35
Dividendos 461 461
Outros créditos 11 -

822 499
7. Empréstimos com partes relacionadas: Os créditos com empresas liga-
das estão compostos pelos seguintes valores:    2016     2015
Companhia 01 - 2.580
Companhia 02 3.962 2.898
Companhia 03 382 288

4.344 5.766
8. Investimentos: O detalhamento dos investimentos pode ser assim apre-
sentado:

 Demonstração Reser- Prejuízos Ajuste de
   das Mutações do Capital va  de acumu-  avaliação
    Patrimônio Líquido  social  lucros      lados patrimonial      Total
Saldo em 31/12/2014 10 33.191 - 283.979 317.180
Ajustes de exercicios anteriores - (33.191) (36.124) - (69.315)
Ajuste de avaliação patrimonial - - - 70.381 70.381
Resultado líquido/exercício/15 - - 13.046 - 13.046
Saldo em 31/12/2015 10 - (23.078) 354.360 331.292
Ajustes de exercicios anteriores - - 19 - 19
Realização do custo atribuido - - 9.495 (9.495) -
Resultado líquido/exercício/16 - - (78.455) - (78.455)
Saldo em 31/12/2016 10 - (92.019) 344.865 252.856

Ednilson Artioli - Administrador • Luis Fernando Tamborlin - Administrador • Olavo Modesto dos Santos Junior - Administrador/Contador-CRC 1SP222548/O-7

pelos seguintes valores:    2016     2015
Impostos e contribuições a recolher 295 -
Impostos e contribuições diferido 45.421 45.421

45.716 45.421
15. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social é de R$
10.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal. b) Ajuste de avaliação patrimonial: É composto do efeito da ado-
ção do custo atribuído para o ativo imobilizado de bens próprios de suas
investidas em decorrência da aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 27
e da Interpretação Técnica ICPC 10 na data de transição (1º/01/2009).

JGR Participações S.A.JGR Participações S.A.JGR Participações S.A.JGR Participações S.A.JGR Participações S.A.
CNPJ nº 08.541.033/0001-50
Relatório da administração

Senhores Acionistas, Apresentamos as demonstrações contábeis da JGR Participações S.A. nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. Atenciosamente A administração.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (valores expressos em milhares de reais)

Passivo Nota      2016       2015
Circulante 1.122 39
Obrigações por aquisição de imóveis 13 35 21
Obrigações tributárias 13 1.078 9
Outros débitos a pagar 13 9 9
Não circulante 77.808 64.389
Fornecedores 14 30.891 30.891
Partes relacionadas 15 19.667 6.556
Outros débitos a pagar 14 27.250 26.942
Patrimônio líquido 153.778 140.148
Capital social 16 10 10
Reserva legal 16 2 2
Ajuste de avaliação patrimonial 16 286 286
Reserva de lucros 153.480 139.850
Total do Passivo 232.708 204.576

Ativo Nota      2016       2015
Circulante 5.114 827
Caixa e equivalentes de caixa 4 2.621 70
Impostos a recuperar 5 2.218 257
Outros créditos a receber 6 275 500
Não circulante 227.594 203.749
Partes relacionadas 7 58.151 33.768
Outros créditos a receber 8 115.789 115.789
AFAC 9 465 465
Investimentos 10 2.592 2.381
Imobilizado 11 16.791 17.540
Intangível 12 33.806 33.806
Total do Ativo 232.708 204.576

Demonstração do Resultado       2016      2015
Despesas operacionais: Gerais e administrativas (855) (1.206)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 308 -
Resultado antes dos efeitos financeiros
  e da equivalência patrimonial (547) (1.206)
Financeiras Líquidas 12.644 (1.246)
Resultado da equivalência patrimonial 1.474 1.869
Resultado antes do IR e CSLL 13.571 (583)
Imposto de renda - (7)
Contribuição social - (4)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 13.571 (594)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais       2016      2015
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 13.571 (594)
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para
  conciliação do lucro antes do imposto com o fluxo de caixa
Depreciações e amortizações 719 754
Equivalência patrimonial (1.474) (1.869)
Resultado na venda de ativos imobilizados 31 -
Imposto de renda e contribuição social - 11
Fluxo de caixa líquido originado
  de atividades operacionais 12.847 (1.698)
Atividades de investimento
Aumento de outros créditos a receber (1.736) (1)
Dividendos recebidos 1.868 1.750
Fluxo de caixa líquido aplicado
  em atividades de investimento 132 1.749
Atividades de financiamento
Aumento no mútuo com partes relacionadas (11.806) (466)
Aumento de AFAC nas investidas - (136)
Aumento do contas a pagar 310 -
Aumento (redução) de tributos a recolher 1.068 (5)
Fluxo de caixa líquido aplicado
  em atividades de financiamento (10.428) (607)
Redução (aumento) em caixa e equivalentes de caixa 2.551 (556)
Caixa e Equivalentes de caixa
Disponibilidades e valores equivalentes no início do período 70 626
Disponibilidades e valores equivalentes no fim do período 2.621 70
Redução (aumento) em caixa e equivalentes de caixa 2.551 (556)

10. Investimentos: O detalhamento dos investimentos pode ser assim apre-
sentado: Companhia Investida Participação     2016      2015
01 0,03% 293 331
02 0,10% 213 258
03 0,10% 232 223
04 0,10% - (1)
05 0,10% 1 -
06 0,10% - -
07 0,10% 30 35
08 1,00% 318 255
09 0,10% 1 -
10 75,00% 1.500 1.500
11 1,00% - -
12 1,00% - -
13 0,10% 1 1
14 1,00% - (196)
15 1,00% - (28)
16 0,10% 3 3

2.592 2.381
11. Imobilizado: O ativo imobilizado possui a seguinte composição:

    2015  Adições   Baixas     2016
Imóveis 18.280 - (30) 18.250
Veículos 74 - - 74
Custo 18.354 - - 18.324
Depreciação (814) (719) - (1.533)
Líquido 17.540 (719) (30) 16.791
12. Intangível: Refere-se ao ágio e deságio na aquisição de controladas.
Companhia Investida    2016     2015
01 103 103
02 33.850 33.850
03 (115) (115)
04 (1) (1)
05 (31) (31)

33.806 33.806
13. Passivo circulante: Referem-se às obrigações com vencimentos para
liquidação em curto prazo.    2016     2015
Obrigações por aquisição de imóveis 35 21
Obrigações tributárias 1.078 9
Outras obrigações 9 9

1.122 39
14. Fornecedores e outros débitos a pagar: Referem-se às obrigações ori-
ginalmente pertencentes às empresas nas quais a sociedade possui partici-
pação e que foram assumidas para liquidação futura. 15. Partes relaciona-
das: Os débitos com empresas ligadas estão compostos pelos seguintes
valores:    2016     2015
Companhia 01 3.300 3.410
Companhia 02 6.909 673
Companhia 03 8.491 1.773
Companhia 04 967 700

19.667 6.556

16. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social é de R$
10.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal. b) Reserva legal: A legislação societária brasileira exige que as
sociedades anônimas apropriem 5% do lucro líquido anual para reserva de
lucros, antes dos lucros serem distribuídos, limitando essa reserva a até
20% do valor total do capital. c) Ajuste de avaliação patrimonial: É compos-
to do efeito da adoção do custo atribuído para o ativo imobilizado de bens
próprios de suas investidas em decorrência da aplicação do Pronunciamento
Técnico CPC 27 e da Interpretação Técnica ICPC 10 na data de transição (1º
de janeiro de 2009).

Notas explicativas às demonstrações contábeis
1. Informações gerais: A JGR Participações S.A. é uma sociedade anônima
de capital fechado, com sede em Indaiatuba/SP, e tem como objetivo a com-
pra, venda e cessão de participações societárias por conta própria. 2. Base
para preparação e apresentação das demonstrações contábeis: As de-
monstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as
disposições da lei 6.404/76, alterada pelas leis 11.638/07 e 11941/09 e pelos
pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC). Para a sociedade não há diferenças entre o
resultado abrangente do período e o resultado do período. Dessa forma, a
sociedade apresenta apenas a demonstração do resultado. 3. Principais
práticas contábeis: a) Receitas e despesas: As receitas e despesas são
registradas pelo seu valor bruto no mesmo período de competência em que
são auferidas. b) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem saldos em contas
correntes mantidas junto aos estabelecimentos bancários. c) Aplicações
financeiras: As aplicações financeiras são registradas pelos valores de
custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços e
não excedem o seu valor de mercado ou de realização. d) Investimentos: Os
investimentos da sociedade em controladas são avaliados pelo método da
equivalência patrimonial. e) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição.
A depreciação dos bens é calculada pelo método linear e leva em considera-
ção o tempo de vida útil estimado para o bem. f) Obrigações: As obrigações
são reconhecidas no balanço quando a sociedade possui obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um
recurso econômico seja requerido para liquidá-las. g) Tributação dos lucros:
A sociedade adota o regime de lucro presumido, o imposto de renda incidente
à alíquota de 15% e é acrescido do adicional de 10% para os lucros que
excederem R$ 60 mil por trimestre e a contribuição social incide à alíquota de
9%. 4. Caixa e equivalentes de caixa    2016     2015
Bancos 1 2
Aplicação financeira 2.620 68

2.621 70
5. Impostos a recuperar: Refere-se ao imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos de aplicações financeiras. 6. Outros créditos a receber:
Refere-se ao saldo a receber de dividendos de companhia investida o valor
de R$ 262 mil. E 13 mil refere-se a outros créditos a receber. 7. Partes rela-
cionadas: Os créditos com empresas ligadas estão compostos pelos se-
guintes valores:    2016     2015
Companhia 01 2.182 1.579
Companhia 02 14.317 10.364
Companhia 03 3.543 2.550
Companhia 04 38.109 19.275

58.151 33.768
8. Outros créditos a receber - LP: Refere-se ao saldo a receber de partes
relacionadas, por venda de participações de controladas. 9. Adiantamento
para futuro aumento de capital - AFAC: Referem-se a recursos entregues às
empresas nas quais a entidade possui participação e que serão capitaliza-
dos em exercícios futuros. Companhia Investida    2016     2015
01 464 464
02 1 1

465 465

 Demonstração das Reser- Ajuste de
   Mutações do Capital Reserva va  de  avaliação
    Patrimônio Líquido  social     Legal  lucros patrimonial      Total
Saldo em 31/12/2014 10 2 140.486 284 140.782
Ajustes de exercicios anteriores - - (40) - (40)
Ajuste de avaliação patrimonial - - (2) 2 -
Resultado líquido/exercício/15 - - (594) - (594)
Saldo em 31/12/2015 10 2 139.850 286 140.148
Ajustes de exercicios anteriores - - 59 - 59
Resultado líquido/exercício/16 - - 13.571 - 13.571
Saldo em 31/12/2016 10 2 153.480 286 153.778
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Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 12.05.2017
Data, Hora, Local: 12.05.2017, às 10hs, na sede social, Avenida Marechal Mário Guedes, 221, São Paulo/SP. Convoca-
ção: Dispensada. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafael Vargas Pereira da Silva; Secretá-
rio: Osvaldo Rodrigues Souza. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (A) a alteração de determinadas características das de-
bêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantias adicionais real e fi dejussória, em sé-
rie única, para distribuição pública com esforços restritos, da primeira emissão da Companhia, constantes do “Instrumen-
to Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com 
Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Logística 
Ambiental de São Paulo S.A. - Loga”, celebrado em 15.05.2015 (“Escritura de Emissão”), e a respectiva submissão das al-
terações à assembleia geral de debenturistas, com o propósito de alterar (i) os Juros Remuneratórios das Debêntures (con-
forme defi nido na Cláusula 4.2.2 da Escritura de Emissão); (ii) o Período de Carência do Principal (conforme defi nido na 
Cláusula 4.3.1 da Escritura de Emissão); e (iii) o Período de Amortização (conforme defi nido na Cláusula 4.3.2 da Escritu-
ra de Emissão); e (ii) as Datas de Amortização (descritas na cláusula da 4.4.1 da Escritura de Emissão) e respectivos per-
centuais de amortização; (B) a autorização para a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetiva-
ção das deliberações acima, incluindo a celebração do primeiro aditamento à Escritura de Emissão e primeiro aditamen-
to ao “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças”, celebrado em 21.05.2015, entre a Vega 
Valorização de Resíduos S.A. – VVR e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de 
agente fi duciário da Emissão (“Agente Fiduciário”), com a interveniência anuência da Companhia (“Contrato de Garan-
tia”); e (C) a ratifi cação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. Deliberações Aprovadas: 
(A) As alterações às Cláusulas 4.2.2, 4.2.2.1, 4.3.1 e 4.3.2 da Escritura de Emissão: (i) Cláusula 4.2.2: “4.2.2. Juros Remu-
neratórios: As Debêntures farão jus a juros remuneratórios equivalentes à variação acumulada de 100% das taxas médias 
diárias dos Depósitos Inter  nanceiros-DI de um dia, denominadas “Taxas DI over extragrupo”, expressas na forma per-
centual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em 
sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a (i) 
entre a Data de Emissão e o dia 15.05.2017, exclusive, 2,90% ao ano, base 252 Dias Úteis e (ii) entre 15.05.2017, inclusi-
ve, e a Data de Vencimento, 3,00% ao ano (“Sobretaxa” e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”), incidentes so-
bre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável), a partir da Data de Inte-
gralização, ou da Data de Pagamento da Remuneração (conforme de  nido na Cláusula 4.4.1 abaixo) imediatamente an-
terior, conforme aplicável, inclusive, até a data de seu efetivo pagamento, exclusive.” (ii) Cláusula 4.2.2.1: “4.2.2. (...) (i) 
“spread” = 2,9000 ou 3,0000, conforme aplicável; (...)” (iii) Cláusula 4.3.1: “4.3.1. Sem prejuízo dos pagamentos em de-
corrência de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debên-
tures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures terá pe-
ríodo de carência de 30 meses a contar da Data de Emissão (“Período de Carência do Principal”). (iv) Cláusula 4.3.2: 
“4.3.2. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento anteci-
pado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal Uni-
tário será amortizado em parcelas trimestrais e consecutivas, a partir do término do Período de Carência do Principal, sen-
do que o primeiro pagamento ocorrerá em 15.11.2017 e o último na Data de Vencimento, observados os seguintes per-
centuais de amortizações por período (cada um, um “Período de Amortização”): Datas de Amortização - Percentual 
do Valor Nominal Unitário: 15.11.2017 - 23,0769%; 15.02.2018 - 7,6923%; 15.05.2018 - 7,6923%; 15.08.2018 - 
7,6923%; 15.11.2018 - 7,6923%; 15.02.2019 - 7,6923%; 15.05.2019 - 7,6923%; 15.08.2019 - 7,6923%; 15.11.2019 - 
7,6923%; 15.02.2020 - 7,6923%; 15.05.2020 - 7,6924%; (B) Autorização para a Diretoria praticar todos os atos necessá-
rios à efetivação das deliberações, incluindo a celebração do 1º aditamento à Escritura de Emissão e do 1º aditamento ao 
Contrato de Garantia; e (C) Ratifi cação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. Encerramen-
to: Nada mais. São Paulo, 12.05.2017. Anrafael Vargas Pereira da Silva - Presidente; Osvaldo Rodrigues Souza 
- Secretário. JUCESP 579.625/17-5 em 26.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 09.11.2017
Data, Hora e Local: 09.11.2017, 12hs, sede social, Avenida Marechal Mário Guedes, 221, São Paulo/SP. Convocação: 
Dispensada. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas 
Pereira da Silva, Secretário: Osvaldo Rodrigues Souza. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (A) a alteração de determinadas 
características das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantias adicionais real e 
fi dejussória, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, da primeira emissão da Companhia, constantes 
do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, com Garantias Adicionais Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, 
da Logística Ambiental de São Paulo S.A. - Loga”, celebrado em 15.05.2015, conforme aditado em 12.05.2017 (“Escritura de 
Emissão”), e a respectiva submissão das alterações à assembleia geral de debenturistas, com o propósito de alterar (i) a Data 
de Vencimento das Debêntures (conforme defi nido na Cláusula 4.1.4 da Escritura de Emissão); (ii) o cronograma da 
amortização do Valor Nominal Unitário (conforme defi nido na Cláusula 4.1.5 da Escritura de Emissão) e os percentuais do 
Valor Nominal Unitário a serem amortizados; e (iii) as Datas de Pagamento da Remuneração (conforme defi nido na Cláusula 
4.4.1 da Escritura de Emissão); (B) a autorização para a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à 
efetivação das deliberações acima, incluindo a celebração do segundo aditamento à Escritura de Emissão e segundo 
aditamento ao “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças”, celebrado em 21.05.2015, entre 
a Vega Valorização de Resíduos S.A. – VVR e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de 
agente fi duciário da Emissão (“Agente Fiduciário”), com a interveniência anuência da Companhia, conforme aditado em 
12.05.2017 (“Contrato”); e (C) a ratifi cação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. 
Deliberações aprovadas: (A) a alteração das Cláusulas 4.1.4, 4.3.2 e 4.4.1 da Escritura de Emissão, que passam a vigorar 
com a seguinte redação: “4.1.4. Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das 
Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura 
de Emissão, o prazo das Debêntures será de 79 meses a contar da Data de Emissão, com vencimento  nal em 15.12.2021 
(“Data de Vencimento”). Na Data de Vencimento (ou na data de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, conforme o caso), 
a Emissora se obriga a proceder à liquidação das Debêntures, pelo saldo do Valor Nominal Unitário (conforme de  nido na 
Cláusula 4.1.5 abaixo), acrescido da Remuneração (conforme de  nido na Cláusula 4.2.2 abaixo), nos termos da Cláusula 4.2 
abaixo.” “4.3.2. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Valor Nominal 
Unitário será amortizado, conforme disposto na tabela abaixo, a partir do término do Período de Carência do Principal, sendo 
que o primeiro pagamento ocorrerá em 15.11.2017 e o último na Data de Vencimento, observados os seguintes percentuais 
de amortizações por período (cada um, um “Período de Amortização”): Datas de Amortização - Percentual do Valor 
Nominal Unitário: 15.11.2017: 2,0000%; 15.03.2018: 5,7500%; 15.06.2018: 5,7500%; 15.09.2018: 5,7500%; 15.12.2018: 
5,7500%; 15.03.2019: 6,2500%; 15.06.2019: 6,2500%; 15.09.2019: 6,2500%; 15.12.2019: 6,2500%; 15.03.2020: 
6,2500%; 15.06.2020: 6,2500%; 15.09.2020: 6,2500%; 15.12.2020: 6,2500%; 15.03.2021: 6,2500%; 15.06.2021: 
6,2500%; 15.09.2021: 6,2500%; 15.12.2021: 6,2500%. “4.4.1. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de 
amortização extraordinária, resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a Remuneração será paga (i) entre a Data 
de Emissão e 09.11.2017 (inclusive), sempre nos dias 15 dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de cada ano, 
e (ii) entre 09.11.2017 (exclusive) e a Data de Vencimento, nas datas indicadas na tabela abaixo, sendo o primeiro 
pagamento devido em 15.08.2015 e o último na Data de Vencimento (cada uma delas, uma “Data de Pagamento da 
Remuneração”):”. Datas de Pagamento de Remuneração: 17.08.2015; 16.11.2015; 15.02.2016; 16.05.2016; 
15.08.2016; 16.11.2016; 15.02.2017; 15.05.2017; 15.08.2017; 15.11.2017; 15.03.2018; 15.06.2018; 15.09.2018; 
15.12.2018; 15.03.2019; 15.06.2019; 15.09.2019; 15.12.2019; 15.03.2020; 15.06.2020; 15.09.2020; 15.12.2020; 
15.03.2021; 15.06.2021; 15.09.2021; 15.12.2021. (B) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos 
necessários à efetivação das deliberações acima, incluindo a celebração do segundo aditamento à Escritura de Emissão e 
do segundo aditamento ao Contrato; e (C) a ratifi cação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. 
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 09.11.2017. Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente, Osvaldo 
Rodrigues Souza. JUCESP nº 579.624/17-1 em 26.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Programada para os próxi-
mos dias 18 a 21, a visita 
do papa Francisco ao Peru 

deve atrair mais de 1 milhão de 
turistas estrangeiros ao país, 
segundo estimativa divulgada 
pelo setor hoteleiro local. “Cerca 
de 1,2 milhão de estrangeiros 
viajaram à Colômbia para a visita 
do Papa, e o Peru pode receber 
uma quantia semelhante, porque 
o Papa atrai pessoas”, comentou 
Tibisay Monsalve, diretora-geral 
da Sociedade dos Hotéis do Peru, 
entidade que reúne empresas do 
segmento.

A chegada de Francisco deve 
impulsionar o mercado hoteleiro 
em janeiro, um mês tradicional-
mente fraco para o setor no país. 
No Peru, Jorge Bergoglio passará 
pela capital Lima, por Puerto 
Maldonado, onde se reunirá com 
povos da Amazônia, e Trujillo. 
Antes disso, entre os dias 15 e 
18, o Pontífi ce argentino visitará 
o Chile, em roteiro que inclui 
Santiago, Temuco e Iquique. A 
viagem deve atrair fi éis de toda 
a América Latina, principalmente 
da Argentina, da Bolívia e do 
Brasil (ANSA).

Papa Francisco celebra audiência geral no Vaticano.

Visita do Papa ao Peru 
pode atrair 1 milhão

de estrangeiros
ANSA

Um grupo de voluntários italia-
nos encontrou em Cavarzere, a 50 
km de Veneza, o corpo de um piloto 
britânico morto pelos nazistas em 
5 de março de 1945, na II Guerra 
Mundial. John Henry Coates, então 
com 24 anos, comandava um caça 
modelo Spitfi re e participou do 
ataque a barcaças que reabaste-
ciam as tropas alemãs no rio Ádige, 
que corta o nordeste da Itália. No 
entanto, o avião acabou derrubado 
pelas forças antiaéreas nazistas.

Em outubro passado, voluntários 
da associação Romagna Air Fin-
ders, com sede na Emília-Romana, 
encontraram os destroços do caça 
e restos mortais que poderiam ser 
de Coates. Mais tarde, a entidade 
contatou a embaixada do Reino 

Unido em Roma, que confi rmou 
a identidade do piloto. Coates, 
que estava desaparecido havia 72 
anos, será sepultado no cemitério 
de guerra de Pádua, enquanto os 
destroços do Spitfi re serão expos-
tos em um museu da Romagna Air 
Finders.

“Para nós, dar um túmulo a 
um piloto é sempre uma grande 
emoção”, disse o presidente da 
associação, Leo Venieri, ao diário 
“Il Resto del Carlino”. O trabalho 
de busca pelo avião durou cerca 
de um ano e meio. Até o momento, 
14 pilotos mortos na II Guerra já 
ganharam uma sepultura por causa 
da entidade, que encontrou os 
destroços de 33 caças, incluindo 
um brasileiro (ANSA).

Itália encontra piloto britânico 
morto na II Guerra

Brazil Timber Agroflorestal S.A.  Em Liquidação - NIRE 35.300.342.071 - CNPJ/MF 07.886.461/0001-52 - Edital de Convocação de 
Assembleia Geral Extraordinária - Data, Hora e Local: 15/01/18, às 11h, Avenida Paulista, 1079, 5º andar, São Paulo/SP. A AGE será 
excepcionalmente realizada fora da sede da Companhia, mas no mesmo município e em local próximo ao endereço de sua sede. Ordem 
do Dia: Examinar, discutir e votar acerca das matérias: (a) o aumento do capital social da Companhia, ou outra forma de contribuição de 
recursos pelos acionistas à Companhia, no valor necessário para o adimplemento do Acordo a ser realizado entre a Companhia, a Terra 
dos Vales S.A. e o Banco Itaú-Unibanco S.A., no âmbito da Ação de Indenização por Danos Materiais, que corre na 13ª Vara Cível do 
Foro Central da Comarca de São Paulo, autos 1013723-75.2014.8.26.0100, bem como a dação em pagamento das ações detidas pela 
Companhia na Terra dos Vales S.A.; (b) a discussão sobre o andamento e as alternativas para a resolução de processos que envolvem 
a Companhia, incluindo, caso necessário, novo aumento de capital social ou outra forma de contribuição de recursos pelos acionistas à 
Companhia, a serem deliberados também nessa assembleia; (c) alteração do Estatuto Social para refletir os aumentos do capital social 
previstos nos itens (a) e (b), caso aprovados; (d) demais assuntos de interesse da Companhia; e (e) a autorização para o liquidante da 
Companhia praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da ata da AGE nos órgãos próprios. Representação na 
Assembleia: Para participação na AGE ora convocada, os senhores acionistas, ou seus representantes habilitados, deverão observar o 
disposto no Artigo 126 da Lei 6.404/76. São Paulo, 4/01/18. Carlos Eduardo Antunes Taparelli - Liquidante
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Especial

Débora Brito e Karine Melo/Agência Brasil

A té agora, além de provocar uma reestruturação 
de quase todos os partidos políticos, o pleito 
de outubro tem motivado mudanças em várias 

bancadas e aproximado parlamentares que buscam 
reeleição de suas bases eleitorais.

Considerada fundamental pelo governo para o equi-
líbrio das contas públicas, na retomada dos trabalhos 
legislativos, a reforma da Previdência deve dominar a 
pauta primeiramente na Câmara e, se aprovada lá, no 
Senado. De acordo com o cronograma estabelecido 
pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, 
o início dos debates sobre a proposta de emenda à 
Constituição (PEC) - que altera as regras de acesso à 
aposentadoria - está previsto para 5 de fevereiro e a 
votação foi marcada para começar na semana seguinte 
ao feriado de carnaval, que este ano terminará no dia 
13 de fevereiro, terça-feira.

Aprovada em maio de 2017 pela Comissão Especial, a 
PEC 287/2016 ainda enfrenta muita resistência para ser 
analisada em plenário, onde precisa ser aprovada com o 
apoio mínimo de 308 dos 513 deputados. Desde o início 
de sua tramitação, o texto é contestado por diferentes 
grupos, como agentes penitenciários, trabalhadores ru-
rais e servidores públicos que se posicionaram de forma 
contrária à PEC. Outro assunto que deve agitar 2018 
na Câmara tem a ver com a decisão do ministro Edson 
Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que determinou 
a perda do mandato do deputado Paulo Maluf.

Até o fechamento desta reportagem, o presidente da 
Câmara ainda não tinha apresentado recurso ao STF 
contra a decisão. Caso esse recurso seja apresentado e 
acatado pelo Supremo, os deputados terão que decidir 
em votação aberta no plenário da Câmara o futuro de 
Maluf. O ex-prefeito de São Paulo foi condenado em maio 

Reforma da Previdência deve ser a principal pauta da Câmara e Senado este ano.

Eleições e Copa do Mundo devem 
afetar pauta de votações no Congresso

As articulações para as eleições e 
a Copa do Mundo na Rússia devem 
afetar este ano o andamento das 
votações no Congresso Nacional, 
principalmente das propostas 
consideradas mais polêmicas que, 
para não atrapalhar o resultado das 
urnas, devem ser deixadas de lado
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pelo STF por lavagem de dinheiro, após ser acusado de 
usar contas no exterior para lavar valores desviados da 
prefeitura de São Paulo entre 1993 e 1996. O deputado 
se entregou à Polícia Federal no dia seguinte à decisão 
e foi transferido para o Complexo Penitenciário da Pa-
puda, em Brasília, na última sexta-feira.

Medidas provisórias
Ainda em fevereiro, a Câmara pode começar a vota-

ção da medida provisória que altera alguns pontos da 
reforma trabalhista, aprovada no ano passado pelos 
parlamentares.Outras MPs estão na fila para análise, 
como a que trata do saque do PIS/Pasep (Programa de 
Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público) por idosos, além da medida que 
estabelece os termos da renegociação das dívidas de 
estados e municípios com a União.

Reforma tributária
Outra reforma que tem sido defendida pela equipe 

econômica do governo é a da simplificação tributária. 
A proposta - que prevê a extinção e substituição de 
alguns impostos, a adoção da cobrança eletrônica de 
tributos e outras alterações no regime de tributação 
do país - ainda está sendo discutida em comissão da 
Câmara e pode avançar neste semestre.

Fim dos supersalários
Também pode ser discutida no primeiro semestre a 

proposta que prevê limitação dos salários de agentes 
públicos, aposentados e pensionistas. O projeto de lei 
que estabelece um teto remuneratório aguarda parecer 
do relator na comissão especial antes de ser analisado 
pelo plenário.

Autonomia da Polícia Federal - Na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (CCJ), os deputados podem 
retomar a análise da PEC 412/09 que trata da autonomia 
da Polícia Federal (PF). A proposta permite a edição 
de lei complementar com normas que garantam a au-
tonomia funcional e administrativa da PF, nos moldes 

do Ministério Público. A partir dessa possibilidade, a 
instituição ganharia independência para elaborar sua 
proposta orçamentária.

Ano passado, a discussão em torno da PEC foi acalo-
rada e agora deve movimentar a comissão no primeiro 
semestre deste ano. Por se tratar de uma mudança cons-
titucional, o parecer aprovado pela CCJ ainda deverá ser 
analisado por uma comissão especial que deverá emitir 
outro parecer sobre o teor da matéria. Só então a PEC 
poderá seguir para apreciação do plenário da Câmara.

Foro privilegiado
Outra PEC polêmica que deve ser destaque na pauta 

da Câmara é a que determina o fim do foro privilegiado 

para autoridades públicas. A proposta já foi aprovada 
pelos senadores e pela CCJ da Câmara, mas para avançar, 
ainda precisa ser analisada por uma comissão especial, já 
criada pela presidência da Câmara. O colegiado aguarda 
a indicação de membros, presidente e relator. Encerrada 
esta etapa, a PEC poderá seguir para plenário.

Saúde
Depois de várias reuniões marcadas pelo embate 

entre a bancada religiosa e deputadas feministas, a 
comissão especial que analisa a PEC que considera a 
vida inviolável desde a concepção deve tentar concluir 
a votação da matéria. A essência desta PEC é a con-
sensual ampliação da licença maternidade para mães 
de bebês prematuros, mas um artigo incluído com o 
objetivo de reforçar a criminalização do aborto impede 
o avanço da proposta.

O projeto que pretende mudar a legislação que trata 
dos planos de saúde também deve voltar à pauta na 
terceira semana de fevereiro. O relator Rogério Marinho 
(PSDB-RN) apresentou um novo relatório no fim do ano 
passado depois da polêmica em torno da proposta de 
parcelamento do reajuste das mensalidades dos planos 
para idosos.

Senado
Com as principais matérias de 2018 dependendo de 

votação na Câmara, o Senado deve ficar em compasso 
de espera. A votação de matérias polêmicas que não 
tiveram acordo para serem concluídas em 2017 - como 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pre-
vê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, 
que está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
da Casa - e a do projeto que legaliza a união civil ho-
moafetiva (PLS 612/11), que começou a ser debatida 
no plenário, mas não foi concluída, por resistência da 
bancada evangélica, deve ser deixada de lado em 2018.Copa pode interferir no calendário de votações das duas casas.

Perda do mandato de Paulo Maluf foi determinada pelo 
ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal.
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Deputados podem retomar este ano análise da 
Proposta de Emenda à Constituição que
trata da autonomia da Polícia Federal.
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Com a persistência de 

ciberataques globais, 

a cibersegurança 

está se tornando uma 

prioridade para a 

alta administração 

das empresas. O tema 

deixou de ser uma 

preocupação somente 

das equipes de TI

Esses ataques rápidos e 
sofi sticados em todos 
os setores mostram 

que a cibersegurança é uma 
responsabilidade de toda a 
organização, que busca evitar 
os efeitos drásticos associados 
ao roubo de dados.

Isto se aplica principalmente 
às equipes e executivos do 
departamento fi nanceiro. Os 
executivos financeiros são 
encarregados de assegurar um 
bem-estar fi scal consistente 
e impulsionar o crescimento 
econômico dentro de suas 
organizações, além de de-
terminar e evitar fatores de 
risco. Para isso, as equipes de 
departamentos financeiros 
devem elaborar e implementar 
iniciativas de cibersegurança 
dentro de suas organizações.

Essas violações podem re-
sultar em multas por não 
conformidade e danos à repu-
tação que podem ter efeitos 
duradouros nos resultados 
fi nanceiros – 85% dos geren-
tes de instituições fi nanceiras 
relataram danos à reputação 
como a principal consequência 
da violação de dados. Com 
o GDPR (General Data Pro-
tection Regulation) entrando 
em vigor em maio de 2018, as 
consequências de não seguir 
os regulamentos e os padrões 
de conformidade assumirão 
um novo nível de penalidades 
fi nanceiras e de reputação, 
incluindo danos à confi ança 
digital depositada nos clientes, 
funcionários, investidores e 
outras partes envolvidas.

Devido aos vários tipos de 
transações monetárias e dados 
que passam pelo departamento 
fi nanceiro, como por exem-
plo informações de contas 
bancárias, transferências de 
dinheiro, faturas, etc., essas 
equipes se tornam os principais 
alvos de ciberataques. Como 
os executivos fi nanceiros se 
tornaram proativos em relação 
à cibersegurança, aqui estão 
alguns dos vetores de ataque 
a serem consideradas:
 • Malware e 

ransomware

  Dos 85% das empresas 
que sofreram incidentes 
de segurança nos últimos 
dois anos, 47% foram alvo 
de malware e ransomware. 
Esses ataques são comu-
mente disseminados por 
vulnerabilidades não cor-
rigidas e engenharia social.

 • Phishing e ameaças inter-
nas

  Os golpes de phishing 
são formas populares de 
ataque às finanças das 
organizações, com múlti-
plas instâncias de ciber-
criminosos que passam 
por pessoas autorizadas 
a solicitar transferências 
de dinheiro. Os e-mails de 
phishing que parecem ser 
inofensivos também são 
formas populares de infec-
tar máquinas com malware 
e ransomware por meio de 
anexos e links maliciosos.

 • Os ambientes na nuvem 
exigem uma abordagem 
de segurança diferente

  Muitas organizações estão 
transferindo suas opera-
ções para ambientes na 
nuvem como parte de 
suas iniciativas de trans-

formação digital. Embora 
a nuvem não seja perigosa 
por natureza, esse ambien-
te requer um conjunto 
diferente de capacidades 
de segurança, além da 
infraestrutura de rede 
tradicional.

  Para mitigar os riscos fi -
nanceiros destas e outras 
ameaças, os executivos fi -
nanceiros devem trabalhar 
com líderes e departamen-
tos de toda a organização 
para criar um ambiente 
seguro, em termos de 
pessoal e infraestrutura 
de TI.

Crie uma cultura de 

ciberconscientização

Uma maneira de fazer isso é 
garantir que sua organização 
tenha consciência das cibera-
meaças comuns. Estar ciente 
da sua própria susceptibilidade 
a ciberataques deixará sua 
organização mais preparada 
para lidar com eles. Para isso, 
os executivos fi nanceiros po-
dem fornecer aos funcionários 
treinamentos sobre cibersegu-
rança, para que se tornem mais 
cautelosos ao abrir e-mails de 
fontes desconhecidas ou com 
conteúdo suspeito.

Além disso, os executivos 
devem incentivar o depar-
tamento de TI a realizar 
avaliações de ciberameaças 
regularmente para entender os 
pontos vulneráveis da empresa 
e construir defesas.

Adotar soluções de 

segurança

Com uma cultura de ciber-
conscientização, os executivos 
devem garantir a arquitetura 
de segurança adequada para 
detectar, isolar e mitigar qual-
quer violação em tempo real 
em ambientes distribuídos da 
organização.

Ao implementar uma abor-
dagem de fabric de segurança, 
as organizações podem obter 
inteligência em tempo real so-
bre o movimento dos dados em 
sua rede, desde os dispositivos 
de usuários até os ambientes 
na nuvem. A integração de 
ferramentas de segurança 
garante que cada solução será 
atualizada com a inteligência 
de ameaças mais atual e que 
ofereça gerenciamento único.

Por fi m, os executivos fi nan-
ceiros precisam garantir uma 
compreensão clara de quais 
dados são os mais críticos, 
onde esses dados são arma-
zenados e quem tem acesso 
a eles. Uma das formas mais 
efi cazes de fazer isso é por 
meio de segmentação interna 
e gerenciamento do acesso. A 
segmentação interna garante 
que, em caso de violação, esses 
dados não serão comprome-
tidos, além de conferir maior 
visibilidade ao movimento 
lateral de dados. O gerencia-
mento do acesso garante que 
apenas os funcionários neces-
sários tenham acesso a esses 
dados, reduzindo as ameaças 
internas.

A cibersegurança deixou 
de ser uma responsabilidade 
somente das equipes de TI. 
Com ataques sofi sticados que 
podem causar danos perma-
nentes nos resultados fi nan-
ceiros de uma organização, 
os diretores, principalmente 
do departamento fi nanceiro, 
devem assumir um papel de 
liderança nas iniciativas de 
cibersegurança. A maneira 
mais efi caz de fazer isso é 
criando uma cultura de cons-
cientização de cibersegurança 
e garantindo as ferramentas 
corretas disponíveis para de-
tectar e mitigar as ameaças.

(*) É Diretor Financeiro da Fortinet.

Roubo de dados, multas 
e danos à reputação são 

ciber-riscos para
os executivos fi nanceiros

Drew Del Matto (*)

News@TI
taforma inovadora que promete revolucionar a segurança no trânsito. 
Desenvolvida pela HERE Technologies, ela é a primeira a agregar, em 
tempo real, informações de veículos de diferentes marcas ao longo do 
trajeto. O sistema é uma das atrações da HERE na CES 2018, uma das 
principais feiras de inovação e tecnologia do mundo, que ocorre de 9 a 

Novo sistema de segurança em tempo real 
para veículos  

@A mobilidade inteligente e conectada acaba de dar um grande 
salto com o lançamento do HERE Safety Service Suite, uma pla-

12 de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos.  Após captar os dados 
dos veículos, a HERE os transforma em informações úteis de segurança 
que são apresentadas aos motoristas e passageiros no display interno do 
veículo, ou por meio do sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Syste-
ms) que auxilia funções automáticas de segurança (http://360.here.com).

Lucas Navarro (*)

Após um ano de estudo, percebi que meu tempo poderia 
ser melhor aproveitado se eu estudasse por conta própria 
e pudesse escolher o que era mais relevante para minha 

formação. Foi quando abandonei o doutorado e mergulhei em 
livros que abordavam assuntos que realmente me interessavam, 
e que eu poderia de fato aplicar aos problemas do meu dia a dia.

Eu havia fi nalizado todas as aulas do meu doutorado (come-
cei cedo, ainda durante meu mestrado), o que me permitiu ter 
um trabalho em tempo integral no GetNinjas. Com isso, passei 
basicamente o ano de 2016 inteiro me preparando para meu 
projeto sobre Modelos Gráfi cos Probabilísticos e estudando o 
livro "Introdução ao Aprendizado da Estatística Relacional".

Ao fi nal do ano, percebi a enorme quantidade de tempo que 
eu havia gasto com este único tópico, que não é nem ao menos 
aplicável aos meus problemas diários, e que eu ainda gastaria 
mais 2 a 3 anos fazendo o mesmo. Isso realmente me assustou 
bastante, eu poderia estar aprendendo e crescendo muito mais 
durante esse tempo. Até porque eu queria mais era aprender 
sobre economia, psicologia, negócios, recursos humanos, produto, 
administração e ainda mais sobre matemática e estatística, de 
um modo mais amplo.

Foi então que decidi abandonar meu doutorado. Sem dúvida 
essa foi uma das melhores escolhas que eu já fi z na minha vida. 
Essa decisão veio junto com uma mudança no ambiente de tra-

balho. Aceitei o desafi o de ser 
o Product Manager do recém-
-formado time de Data Science 
e ser gestor dos futuros cien-
tistas de dados contratados. O 
que me deixou mais confi ante 
para encarar esse desafi o foi o 
tempo que me preparei lendo 
livros sobre diversos assuntos, 
ao invés de ter dedicado apenas 
ao meu doutorado.

Parti de livros especiali-
zados na minha área (como 
'Storytelling with Data', 'Data 
Science do Zero' e 'Data Science 
para Negócios'), para livros de 
estatística ('Estatística', 'An In-
troduction to Statistical Learn' 
e 'Como Mentir com Estatísti-
ca'), economia ('Economia Nua 

e Crua'), gestão pessoal, de tempo e de pessoas ('High Output 
Management', 'Management 3.0', 'Mindset', 'O Monge e o Exe-
cutivo', 'Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Efi cazes', 'Scrum: 
A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo' e 'O 
Poder da Presença'), startups ('A Startup Enxuta', 'Sprint' e 'A 
Loja de Tudo') e projetos ('The Phoenix Project').

Dividi os livros que li em três grandes áreas: pessoas, produto 
e processos.Mas eles me ensinaram muito mais do que apenas 
isso. Ler todos esses 18 títulos me preparou melhor do que o 
doutorado para viver experiências reais e desafi adoras no dia a 
dia de trabalho, que envolvem não somente números, mas prin-
cipalmente relacionamento interpessoal e preparo emocional.

De Data Scientist a Product Manager: o que aprendi e 

agreguei ao meu time

Como Data Scientist, eu estava constantemente melhorando o 
produto do GetNinjas com minha área de expertise: desenvolver 
novos projetos. Ao me tornar Product Manager eu teria o desafi o 
de liderar pessoas e desenvolver novos projetos. Essa tarefa é 
algo que geralmente não apren-
demos no doutorado.

Como trabalhamos em uma 
startup, nosso time precisa 
desenvolver constantemente 
soluções inovadoras. Para 
conseguir orientá-los como PM, 
eu deveria entender profunda-
mente tanto o negócio quanto 
os produtos do meu time. Além 
disso, era também indispensá-
vel entender como os cientistas 
do time trabalham, para que eu 
pudesse criar e desenvolver os 
melhores processos e ser capaz 
de instruí-los como líder.

Esse período me fez concluir 
também que eu precisava ser 
como um arquiteto que cons-
tantemente constrói pontes 
entre as pessoas. Preciso hoje transmitir a visão e objetivos do 
conselho da companhia para o meu time, e para que possamos 
desenhar novos projetos e depois vendê-los para o conselho. 
Frequentemente, também precisamos trabalhar em conjunto 
com outros times, na maioria das vezes com os funcionais como 
Infraestrutura, Garantia de Qualidade e assim por diante. Para 
construir essas pontes, comunicação é uma habilidade funda-
mental.

1. Sobre Processos e Ferramentas

O primeiro livro que li em 2017 foi o Sprint, que ensina como 
fazer Design Sprint, uma dinâmica de grupo estruturada que é 
usada para validar projetos em uma semana (anos luz melhor 
do que brainstorms em grupo). Eu extraí partes dessa teoria 
para fazer algumas dinâmicas com meu time durante o ano e 
isso nos ajudou a trazer ótimos projetos. Tanto o Scrum, quanto 
A Startup Enxuta me ajudaram a criar e desenvolver processos 
para o meu time. Agile e Lean são defi nitivamente alguns dos 
princípios de administração mais disseminados dessa década. 
The Phoenix Project me deu uma visão amplifi cada de como 
uma área de TI desorganizada pode acabar com um negócio. 
Este livro também nos ensina como consertar isso, lidando com 
restrições e priorizando o que é realmente importante para se 

18 livros que li em 2017 
e valeram mais que um 

doutorado em Data Science
Recém mestrado em Ciências da Computação, em 2016, decidi seguir com o doutorado em Data Science, 
conciliando com meu trabalho como cientista de dados no GetNinjas, startup onde atuo até hoje

tornar competitivo novamente.
Quando você precisa apresentar uma nova ideia do seu time para 

o Conselho, é imprescindível apresentar números para embasá-
-la, e Storytelling with Data é o livro que me ensinou a fazer isso. 
Ele mostra como apresentar gráfi cos/resultados/métricas de um 
jeito que todos possam focar no que é de fato importante. Como 
Mentir com Estatística é similar, mas mais focado no ponto de 
vista estatístico do conteúdo dos gráfi cos ao invés da estrutura: 
ele chama atenção sobre o que deve ser evitado para não induzir 
pessoas ao erro. Juntos eles se tornam uma ferramenta poderosa 
para apresentações.

2. Sobre Pessoas e Liderança

O Monge e o Executivo é um livro incrível que me ensinou como 
ser um bom líder, servindo as pessoas ao prover suas necessidades. 
Ele me permitiu estar mais conectado com os membros do meu 
time, resolver seus problemas diários e aumentar a confi ança 
com eles. High Output Management por outro lado é focado em 
como gerenciar, o que foi realmente útil para mim como um guia, 
já que atuo com gerenciamento 
e contratações (a seção 'como 
fazer uma entrevista' também 
é ótima). Management 3.0 trata 
as pessoas do time como um re-
curso completo e fundamental, 
ele ajuda a compreender como 
lidar com um time de pessoas 
em uma ambiente ágil, ao invés 
de focar em metodologias e no 
processo. 

Mindset e Os 7 Hábitos das 
Pessoas Altamente Efi cazes fo-
ram dois dos mais agradáveis e 
mais surpreendentes livros que 
li em minha vida. Para gerenciar 
pessoas, primeiro é preciso 
gerenciar você mesmo. E isto 
é exatamente o que esses livros ensinam a fazer. Eles também 
me ajudaram a entender diversidade de pessoas de um modo 
que jamais imaginei antes. O Poder da Presença é um livro sobre 
psicologia que ensina como ter uma postura correta para falar 
com as pessoas, e acredite, isso ajuda muito quando se tem que 
lidar com um time com opiniões fortes.

3. Sobre Produto: Data Science

Data Science para Negócios foi útil, fornecendo uma revisão 
de alto nível sobre técnicas de Machine Learning em problemas 
aplicáveis, em conjunto com Estatística que ensina estatística 
básica. Data Science do Zero dá uma introdução realmente fácil de 
entender, tanto para ML quanto para estatística usando Phython 
(super necessário para mim já que é a linguagem principal do meu 
time). Para leitores mais avançados Introduction to Statistical 
Learning fornece uma abordagem incrivelmente rica sobre ML, 
ele não segue o viés de provas e demonstrações matemáticas, 
mas apresenta todos os conceitos de sua fundamentação teórica. 
(Bônus: ele também ensina um pouco de R)

Economia Nua e Crua parece estar fora do âmbito aqui, mas a 
maneira como Charles Wheelan explica como os incentivos certos 
podem infl uenciar pessoas a mudarem seu comportamento de 
um modo benéfi co foi uma lição valiosa. Sobretudo, economia é 
um tópico muito importante se você trabalha em uma posição 
estratégica em qualquer companhia (além disso uma das respon-
sabilidades do meu time é a precifi cação de nossos produtos). 
E por fi m, A Loja de Tudo conta a história da Amazon.com, ele 
basicamente traz tudo sobre do que se trata o empreendedoris-
mo, e qualquer Gerente de Produto deveria ser o empreendedor 
de seu próprio produto (ademais, a carta da Amazon para seus 
acionistas deve ser lida por qualquer empreendedor de nossa 
idade, em minha opinião).

Além dos livros, eu também li ao menos uma revista de negócios 
por mês, como "Pequenas Empresas Grandes Negócios" e "Você 
S/A". E li posts no Medium e artigos em blogs (alguns que valeram 
tanto quanto a leitura de um livro). Eu poderia escrever um artigo 
sobre cada um desses livros, mas seria uma leitura muito extensa 
e existem ótimas resenhas sobre cada um deles pela internet.

Com esse período de muita leitura e aprofundamento em no-
vas áreas, aprendi que, seja você um Data Scientist, Gerente de 
Produto, Analista de Negócios, Desenvolvedor, Especialista em 
Customer Services ou até mesmo CEO, leia muito! E não somente 
sobre sua especialidade, leia sobre tudo, leia sobre o que não 
compreende, leia sobre o que não gosta, porque no fi m isso que 
vai fazer a diferença. Na pior das hipóteses, posso garantir que 
você irá crescer e ter uma vida melhor para si mesmo, na melhor 
delas, você fará coisas incríveis para mudar o mundo ao seu redor.

(*) É Product Manager no GetNinjas.com.br

Lucas Navarro
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Esta sexta é o décimo nono dia da lunação. Desde de manhã, as 06h13 a Lua ingressa em Virgem e promete um 

dia que deve ser bastante produtivo. A Lua em bom aspecto com Saturno permite focar nas atividades e metas que 

tem pela frente. Muito trabalho e organização na primeira sexta-feira do ano. À noite a Lua forma um aspecto 

negativo com Netuno que pode deixar vulnerável. Após um longo dia de trabalho no fi nal dele será melhor relaxar 

e descansar mais cedo no fi nal desta sexta.
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A Lua em bom aspecto com Sa-
turno permite focar nas atividades 
e metas que tem pela frente. Há 
agora preocupação excessiva e 
responsabilidade com o ambiente 
em que se vive. A noite será bom dar 
curso à imaginação, de forma feliz e 
inventiva. 86/386 – Cinza.

Curta os prazeres e acalente os 
sonhos que deseja realizar. A curio-
sidade irá trazer situações inusitadas. 
Não discuta e nem brigue, seja mais 
atencioso com suas amizades, para 
que isso seja recíproco. Tudo que 
imaginar e acreditar ser possível 
poderá acontecer no fi nal desta sexta. 
91/791 – Branco.

Cuidado com os maus pensamen-
tos que o afastam da realidade e o 
fazem perder oportunidades. Antes 
de irritar-se, veja se tudo não está 
apenas na sua cabeça. À noite irá 
enxergar melhor a realidade de uma 
situação. É bom dar curso a imagi-
nação e expressar suas emoções. 
54/354 – Amarelo.

Atitudes egoístas serão depreciadas 
e podem acabar lhe fazendo muito 
mal. Por isso não pense apenas em 
si mesmo. O orgulho e a reserva dão 
insegurança diante do desconhecido 
e provocam frieza. Não veja apenas a 
realidade, mas sonhe mais com aqui-
lo que deseja realizar. 47/447 – Verde.   

O mau aspecto pode levar você a se 
expressar de forma irresponsável e 
chegar ao limite em uma situação. A 
Lua em Virgem desde cedo melhora 
o apego aos detalhes. Os sonhos 
substituem a dura realidade neste 
dia, que será mais tenso a noite. 
46/246 – Amarelo.

A Lua entra em seu signo desde 
cedo e dá audácia para as ações. As 
melhorias no trabalho irão começar 
no próximo mês de fevereiro, por 
isso espere um pouco mais. Tudo 
o que você retomou, depois de 
uma parada, fará sua vida andar. 
29/629 – Verde.

Desde cedo à mente está ágil, mas 
pode faltar a palavra certa para 
conseguir ser bem compreendido. 
Alguém próximo pode estar precisan-
do de você e terá que ajudar. Talvez 
esteja se descuidando do que já 
possui, querendo ainda mais de forma 
ansiosa e perigosa. 95/495 – Verde.

A Lua em bom aspecto com Saturno 
permite focar nas atividades e metas 
que tem pela frente. No fi nal do dia 
será mais fácil tornar realidade o que 
está na sua mente. Após um longo 
dia de trabalho no fi nal dele será me-
lhor relaxar e descansar mais cedo 
no fi nal desta sexta.34/234 – Cinza.

Procure realizar seus negócios com 
bom senso e começará a ganhar mais 
dinheiro. Uma parceria inesperada 
pode acontecer e ajudará a melhorar 
seus ganhos materiais. Muito traba-
lho e organização na primeira sexta-
feira do ano com Saturno, seu astro 
em bom aspecto. 74/374 – Marrom.

Preserve a realidade, embora não 
deva deixar de sonhar com o futuro 
e com coisas novas e avançadas. As 
renovações trazem novos interesses 
para você neste fi nal de mês. Depois 
do aniversário irá colocar planos 
de longo prazo em ação, mas saiba 
esperar até lá, não se precipite. 
67/467 – Verde.

Há um sentimento de tédio que 
precisa de motivação, planejando o 
que vai fazer depois do aniversário. 
O dia é bom para cumprir melhor 
as tarefas de rotina, sem precisar 
ocupar os holofotes e as atenções 
de todos. Pode sentir-se indisposto 
para agir até lá, saiba esperar seu 
natalício. 53/353 – Branco.

Controle e a inquietude e evite vi-
ver situações fora da realidade que 
provocam as tensões que abalam a 
saúde. Procure ouvir opiniões e de-
pois, com certeza irá agir e resolverá 
situações pendentes. Insegurança 
diante do desconhecido e frieza nas 
relações pessoais pode atrapalhar o 
seu dia.  46/446 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 05 de Janeiro de 2018. Dia de Santa Tarcila, São João Neuman, 
Santa Emiliana, São Eduardo e São Simeão Estilita. Dia dos Gênios 

da Humanidade, cuja virtude são os desafi os. Hoje aniversaria o rei da 
Espanha Juan Carlos de Borbón que chega aos 81 anos, a atriz Diane 
Keaton que nasceu em 1946, o cantor Marilyn Manson que completa 
49 anos e a atriz Julia Almeida que nasceu em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é carismático, muito dedicado e 
com senso de seus objetivos. Boa aparência e originalidade ao vestir-se. 
Também é prático e realista ao enfrentar os desafi os da vida. É também 
sempre muito desconfi ado dos motivos e intenções das pessoas. Por 
isso, perde chance de relacionar-se com pessoas úteis que poderia 
ajudá-lo a impulsionar seus planos e ajudar a realizá-los. Tende a ser 
muito prudente em tudo, até mesmo nas pequenas tarefas. Sendo lento 
e metódico, jamais desiste dos seus ideais, até alcançá-los.

Dicionário dos sonhos CORVO – Vê-lo: 
indica perigo emi-

nente. Alguém deseja apoderar-se dos seus bens. O corvo 
relaciona-se com roubo, gente desconfi ada. Enxota-los ou 
mata-los: perigo afastado. Mas o corvo pode também signifi car 
purifi cação, melhoria do ambiente familiar ou de trabalho. 
Números de sorte: 03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Simpatias que funcionam Atrair boas 
energias du-

rante todo o ano: No dia 6 (sábado) abra uma garrafa de 
champanhe (ou espumante) e encha uma taça. Pegue um papel 
dourado e corte em um quadrado que pode ser bem pequenininho 
(5cm por 5cm) e deixe em cima da mesa perto de você. Corte 
uma romã ao meio. Pegue a taça e faça uma saudação ao Mago 
Baltazar dizendo algo do tipo Salve São Baltazar erguendo a taça. 
E logo a seguir, beba um gole. Coloque uma sementinha de romã 
na boca e limpe-a todinha até só sobrar a semente. Aí, pegue a 
semente e coloque no papel dourado. Erga a taça novamente 
e faça a saudação ao Mago Melquior e repita todo o processo. 
Faça o mesmo para o Rei Mago Gaspar. Ao colocar todas as 3 
sementinhas no papel, dobre-o para que ele fi que bem dobrado 
e fechadinho e coloque-o na sua carteira em um lugar que fi que 
o ano todo, quietinho e intocado. No ano seguinte quando for 
refazer a simpatia, enterre o papel antigo no jardim, faça a simpatia 
e coloque-o na carteira para atrair boas energias no ano todo.
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ASSIMILAÇÃO

Trecho 
cantado pe-
lo "backing

vocal"

Agir como
o artista
de van-
guarda

Morador 
temporário
da Cidade
Olímpica

O mais
extenso da
França é 
o Loire

Cobertura
da coroa
do dente

"(?) Soli-
dão", de

Lulu San-
tos (MPB)

"Senta a
(?)!", lema
de grupo
da FAB

Califa su-
cessor de
Maomé
(Rel.)

Marca da
obra do
perfec-
cionista

Gás 
usado na

decoração
"kitsch"

Material
usado con-
tra queda
de cabelos

Período
próximo a
24 horas
em Marte

Peça me-
cânica da
bicicleta

Paço (?),
edifício
colonial
carioca

Desafio
constante

para o
surfista

A maior
cidade da
Jordânia

Incorpora-
ção (de 
conheci-
mento)

Formato
do palito
de dentes

"Sex (?)
the City",
série dos
EUA (TV)

Manabu
Mabe, pin-
tor nipo-
brasileiro

Conjunto
de pétalas

da flor
A (?): te

Que inspira
muita

emoção

Senhor
(abrev.)

Vinho 
de uso

medicinal

Dramaturgo das
"tragédias cariocas", 
que abordam a sor-
didez da sociedade

Amanhã, 
em francês
Desinência
do plural

"O Senhor dos (?)",
trilogia de filmes

Postura editorial de
tabloides britânicos

Tem direito a (algo)

Liberdade; confiança
(fig.)

Olá!
Ondas

Tropicais
(abrev.)

Carne do 
"picadinho"
"National",

em NBA

Instituição voltada
para o comerciário

Nossa!

Concede
Animal 
da feira
pecuária

Então
Título de

Odilo
Scherer

Utilidade 
do cimento
na massa
Esmeradas

Conjunção
que indica
condição

Prós e
contras

Hábitos de
culturas 

diferentes,
aos olhos
do estran-

geiro
(Antrop.)

3/amã — and. 6/argila — demain. 16/costumes exóticos.
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Injustiças 
sociais 

Reynaldo Gianecchini 
e Ricardo Tozzi pro-
tagonizam o drama do 
americano Rajiv Joseph, 
Os Guardas do Taj com 
estreia no próximo dia 
13/1. Dois guardas são 
proibidos de olhar para 
o esplendor do Taj Mahal 
em sua inauguração, em 
1648. Nos dias atuais, 
uma dupla enfrenta 
injustiças sociais e po-
líticas diante do monu-
mento. 

Serviço: Teatro Raul Cortez, 
R. Doutor Plínio Barreto, 285, 
Bela Vista, tel. 3254-1631. Sextas 
e sábados às 21h e aos domingos 
às18h. Ingressos: sábados R$ 80, 
domingos R$ 70 e as sextas R$ 
60. Até 25/ 03.

Passando pelas principais canções tradicionais 
do nosso interior, o espetáculo musical “Histórias 
da Roça” traz a simplicidade do povo da roça e 
alguns dos seus esquecidos costumes. Mariazi-
nha e Chiquinho moram em roças vizinhas. Ela 
gosta de cantar e ele de poetizar. Desde muito 
novos brincam com o que o interior tem de me-
lhor: espaços amplos onde é permitido correr, 
prosear, comer comida boa e bailar. Aos poucos 
os sentimentos vão afl orando e se modifi cando. 

E quando Chiquinho toma coragem para se 
declarar para ela, Mariazinha decide ir embora 
para a capital. A Cínica Cia. traz para crianças e 
adultos uma celebração dos costumes, poesias 
e brincadeiras que podem conviver muito bem 
com a contemporaneidade e o urbanismo das 
cidades grandes.

Serviço: Sesc Campo Limpo, R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 
120, Campo Limpo. Sábado (6) e domingo (7) às 15h e dias 13 e 14 
às 16h. Entrada franca.

O cantor Jorge Vercillo apresenta a turnê “A Expe-
riência”, onde reúne seus maiores sucessos e novas 
canções. No repertório, sucessos de todas as fases 
da carreira de Jorge Vercillo, como “Ela Une Todas 
as Coisas”, ”Final Feliz”, “Monalisa” e muito mais, 
incluindo “Talismã sem Par” e “Pode Ser” do álbum 
mais recente, “Vida é Arte”. Este espetáculo também 
será laboratório para testar duas músicas ineditas, 
“Minhas Escolhas”, feita em parceria com o gaúcho 
Antônio Villeroy, e “Samba Oração”, em homenagem 
ao fi lósofo e compositor Jorge Mautner. 

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sexta 
(12) às 21h30 e sábado (13) às 21h. Ingressos: De R$ 80 a R$ 150.

Rhapsody

A banda italiana de 
power metal sinfônico 
Rhapsody apresenta 
a 20th Anniversary 
Reunion Farewell Tour

Neste show, o gru-
po convidado para 
abrir o evento será 

a banda Soulspell, liderada 
pelo baterista Heleno Vale. 
Atualmente, o Rhapsody é 
formado por Fabio Lione 
(vocal), Luca Turilli (guitar-
ras), Dominique Leurquin 
(guitarras), Patrice Guers 
(baixo) e Alex Holzwarth 
(bateria). O show faz parte 
da segunda perna da 20th 
Anniversary Reunion Fa-
rewell Tour. A banda tem 
apresentado um repertório 
bastante variado com músi-
cas como ‘Emerald Sword’, 
‘Wisdom Of The Kings’, 
‘Knightrider Of Doom’, 
‘Symphony Of Enchanted 
Lands’, ‘Dawn Of Victory’, 
‘Lamento Eroico’ e ‘Holy 

Rhapsody em São Paulo

D
iv

ul
ga

çã
o

Thunderforce ’ .  A banda 
Soulspell é pioneira no estilo 
Metal Ópera no Brasil. Seu 
show teatral conta com 7 
vocalistas no palco, além de 
5 instrumentistas. Suas músi-
cas narram a história contada 

em seus 4 álbuns lançados 
mundialmente. Trata-se da 
saga de Timo, um jovem que 
busca respostas para suas 
estranhas visões. O show é 
repleto de passagens mar-
cantes que transitam entre 

trechos suaves de piano e 
vozes femininas a pesados e 
densos corais com guitarras 
distorcidas e orquestrações.

Serviço: Tom Brasil, R. Bragança Paulista, 
1281, tel. 4003-1212. Domingo (7) às 20h. 
Ingressos: De R$ 55 a R$ 280.

Jorge Vercillo
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Evolução da Alma
Alimente a sua Alma

Torne-se mais consciente do valor de sua energia. Muito é 
desperdiçado em busca do que não é importante para você 
e este é exatamente o momento de reorientar os seus pensa-
mentos. Aumente os sucessos de sua vida, concentrando-se 
em você e elevando a sua vibração.

Ter pensamentos puros ajudará a abri-lo e elevá-lo de modo 
que você possa receber situações desejadas, pessoas e coisas 
positivas e úteis em sua vida. Não se preocupe com coisas 
que você não pode controlar e se concentre nas coisas que 
pode, como os seus pensamentos. Você nem sempre pode 
controlar o que fl ui em sua mente, mas pode controlar o que 
permanece lá.

O Mantra para hoje é: “Hoje é um bom dia para ter um dia 
fantástico.”

E assim é.

Você é muito amado e apoiado, sempre

Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Musical “Histórias da Roça” 
Divulgação
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Os consumidores querem ser surpreendidos e estão escolhendo uma lista cada vez menor de 

marcas para depositarem seus dividendos e confi ança.
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Já não é de hoje que o 

e-commerce passou a 

ganhar os holofotes no 

segmento de vendas e 

tem muito a ensinar no 

varejo

Números da Associação 
Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm) 

mostram que o segmento 
obteve a receita de R$ 53,5 
bilhões em 2016. Para este ano, 
a expectativa é que o aumento 
seja de 12% em relação ao 
ano anterior e o faturamento 
de aproximadamente R$ 59,9 
bilhões.

O modelo de gestão adotado 
pelas empresas no ambien-
te físico continua seguindo 
processos habituais: venda 
para grandes distribuidores, 
showroom e apresentação de 
produtos, features e atributos 
novos, investimento no treina-
mento de key accounts (gestão 
de contas-chave), vendedores 
e representantes que são res-
ponsáveis hoje pela maior fatia 
no faturamento.

Mas muitas indústrias não es-
tão atuando no convencimento 
do ponto crítico e fundamental 
na sustentação em longo prazo 
do negócio como um todo, 
independentemente do canal. 
Estou falando do consumidor, 
que é (ou pelo menos deveria 
ser) foco central de qualquer 
negócio que envolva consumo, 
sejam bens duráveis, de nicho 
ou supérfl uos.

Enquanto isso, as vendas on
-line passam pelo momento de 
crise de forma menos dolorosa, 
com lições importantíssimas 
que podem ser levadas ao 
varejo físico, de modo a não 
impactar nos resultados dos 
negócios, com o maior número 
de conversões possível.

No ambiente virtual, o consu-
midor precisa ser ‘fi sgado’ nos 
pequenos detalhes, um deles 
é a apresentação dos produtos 
na página, que seria a vitrine 
ou gôndola na loja física. Co-
mece pelo layout do site, que 
pode favorecer ou prejudicar 
a percepção do consumidor. 
A navegação rápida, simples 
e clara é primordial. Imagine 
caminhar em um corredor 

de supermercado abarrotado 
de mercadorias colocadas de 
forma aleatória? O caos é tudo 
que o seu cliente não precisa.

No e-commerce, lançamen-
tos e promoções são ótimas 
pedidas para uma vitrine de 
sucesso. Os produtos precisam 
ter informações detalhadas, 
com especifi cações técnicas, 
dimensões, cores disponíveis, 
entre outros. As imagens pre-
cisam ter qualidade. A página 
do produto deve conquistar o 
consumidor e não pode ser ne-
gligenciada, da mesma forma 
que o vendedor no varejo físico 
necessita estar com todas as 
funcionalidades dos itens na 
ponta da língua, pois ninguém 
compra algo sem saber exata-
mente ao que se refere.

Detalhes como tags padro-
nizadas de descontos ou de 
condições de parcelamento ex-
clusivas chamam a atenção do 
consumidor. A principal teoria 
de Jerome McCarthy, renoma-
do professor de marketing, que 
foi difundida por Philip Kotler, 
um dos papas dessa área, é 
chamada de 4Ps – produto, 
preço, praça e promoção, que 
devem ser os pilares básicos 
de toda e qualquer estratégia 
de venda. 

O trabalho de fortalecimento 
de uma marca e consequente-
mente o aumento de conver-
sões consiste no equilíbrio dos 
setores, ou seja, possuir boas 
mercadorias (produto), um 
valor competitivo (preço), com 
uma boa logística e distribuição 
(praça) e bom um bom traba-
lho de marketing (promoção). 

Com uma efi ciente busca 
de produtos , por exemplo, o 
usuário consegue fazer compa-
rações dos itens e levar em con-
sideração suas características, 
para fazer no fi m a escolha que 
mais lhe agradar. E afi nal, o que 
o mais o empreendedor pode-
ria querer se não a satisfação 
de seu cliente? Com certeza 
não há melhor resultado para 
conversões e fi delização do 
que esse!

(*) - É sócio-fundador e CCO 
da Intellibrand, hub global de 

colaboração entre indústrias, marcas 
e varejistas na convergência de 

processos de trade marketing físico 
para digital  (www.intellibrand.ai).

Lições que o
comércio eletrônico 

pode ensinar ao varejo
Francesco Weiss (*)

São Paulo, sexta-feira, 05 de janeiro de 2018 Página 9

Diante das incertezas do cenário político-econômico, tem 
crescido o número de empresários e executivos que bus-
cam este caminho natural e sem remédios para combater 

a depressão e a ansiedade.
A percepção é do fi siologista João Pinheiro, que viu aumentar 

em seu consultório nos últimos meses a procura deste perfi l de 
paciente por maneiras naturais de enfrentar o estresse. “É o que 
costumamos chamar de estresse inteligente, ou seja, com base 
em exercícios específi cos, aumentamos o desempenho das redes 
neurais, por meio da estimulação de neurônios. Grosso modo, é 
como se o cérebro tivesse um HD de 2 GB e passasse a contar 
com 6 GB”, exemplifi ca. 

As alterações no cérebro do paciente, de acordo com o médi-
co, podem ser identifi cadas pela presença de insônia, perda de 
memória e défi cit de atenção e concentração. O diagnóstico é 
confi rmado por exames laboratoriais e ressonância magnética do 
hipocampo, com volumetria e espectroscopia. O responsável por 
formular o treinamento, após o diagnóstico inicial, é o fi siotera-
peuta esportivo Sérgio Soares. Para isso, ele aplica técnicas de 
Neurofi tness, que consiste em exercícios com estratégias para 
gerar novos caminhos cerebrais (sinapses).

“Um computador possui uma determinada capacidade de 
memória e armazena nela as tarefas que realiza. Essa capacida-
de em algum momento fi cará limitada, comprometendo o seu 
funcionamento. O mesmo acontece com o cérebro em relação 
ao estresse. Ele ultrapassa o seu limite ao armazenar muitas in-
formações, provocando pane no sistema”, explica Soares. Como 
consequência dessa falha a saúde cognitiva, a produção de novos 
neurônios ou a recuperação dos já danifi cados diminui, o que 

Exercícios para o cérebro combatem 
estresse e aumentam produtividade

Treinar o cérebro para lidar com a pressão no ambiente de trabalho e, assim, manter-se produtivo e 
com a mente saudável mesmo diante de situações limite

acarreta também em uma redução na ativação dos hormônios e 
substâncias naturais, necessários para combater esses estados 
emocionais.

De acordo com Pinheiro, a prática de neuro estimulação permite 
a recuperação de um neurônio, ou a sua substituição, a partir 
da capacitação de outro para exercer determinada função. “Os 
exercícios induzem o cérebro a ter mais entendimento sobre 
as manifestações do corpo ou psique, estimulando a liberação 
de hormônios naturais que previnem estados depressivos e de 
estresse”. Soares  Soares lembra ainda que os exercícios utilizam 
os cinco sentidos para estimular a tendência natural do cérebro 
de formar associações entre diferentes tipos de informações.

“Eles ativam e criam um circuito de rede por vias associati-
vas – visuais, auditivas e de percepção motora –, que ampliam a 
capacidade de controle e coordenação, atuando na concentra-
ção, atenção e memória de curto prazo. O cérebro passa então 
a executar suas funções utilizando a memória de maneira mais 
otimizada”.

As técnicas de Neurofi tness prometem mais agilidade cognitiva 
e emocional, facilitando a capacidade de recuperação. 

Elas permitem controlar desde o cansaço extremo aos trans-
tornos emocionais e preparam para enfrentar qualquer situação 
adversa. Podem ser aplicadas nas próprias empresas e até mesmo 
desenvolvidas em casa, desde que sempre acompanhas por um 
profi ssional especializado, ou com a sua orientação. João Pinheiro, 
entretanto, observa que cada pessoa possui a sua particulari-
dade, um mapa neural das emoções em que diferentes trilhas 
conectam os neurônios. “Os exercícios devem ser adaptados 
de acordo com as necessidades e o histórico de cada um, com 
o objetivo de trabalhar especifi camente as regiões do cérebro 
que foram afetadas”.
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Gabriel Rossi (*)

Uma marca é um atalho na 
mente e no coração do público 
de interesse. O mundo está 
com excesso de informação 
e as pessoas sofrem com a 
falta de tempo. Marcas têm o 
papel de facilitar escolhas e 
encantar. Não é tarefa fácil: o 
comportamento do consumi-
dor está sendo redefi nido. Ele 
desenvolve fi ltros e intimida-
des com produtos e serviços, 
que exigem movimentos rá-
pidos, evolução e reinvenção 
constantes. 

Sobrevivência agora signi-
fi ca entender que o mundo 
está repleto de marcas e, 
cada vez mais, estas são me-
nos respeitadas, confi adas e 

despertam menos atributos e 
diferenciais. Há, de fato, uma 
supervalorização das marcas 
em relação ao que realmente 
o consumidor sente em rela-
ção a elas. Esta megalomania 
irracional está ocorrendo exa-
tamente ao mesmo tempo em 
que a economia colaborativa 
ganha musculatura. 

O comportamento do pú-
blico está mudando pro-
fundamente, acelerando a 
decomposição das percepções 
de marcas. As empresas 
ainda não entendem real-
mente o que está realmente 
acontecendo: embora nós 
saibamos que as marcas são 
ativos importantes, nós ainda 
precisamos compreender ple-
namente o signifi cado delas. 

O consumo passa por trans-
formações disruptivas: o 
sentido de liberdade mudou 
muito. Ter carro, por exem-
plo, não é mais aspiracional. 
Liberdade está agora na expe-
riência e não no que é físico. 
As empresas que fabricam 

Esqueça a idade e a classe social do 
seu consumidor

carros, em breve, se tornarão 
fornecedores de mobilidade. 

O setor de luxo é também um 
ótimo exemplo da dicotomia 
que atravessamos. Diferente 
do passado, luxo nos dias atuais 
está presente na simplicida-
de, precisão, racionalidade e 
experiências autênticas. Ter 
tempo, ser discreto, alimen-
tar o intelecto e a busca pelo 
custo e benefício aliados ao 
silêncio. Ostentar começa a 
ser cafona. O novo luxo busca 
riqueza inteligente, aquela com 
signifi cado. Esse consumir sai 
do “egossistema” e pensa no 
ecossistema. 

Em suma: consumidores atu-
ais optam por permanência mas 
mantêm expectativas por futu-
ras utilidades que chegam como 

forma de criatividade, inovação 
e confi ança e liderança. Eles 
querem ser surpreendidos e 
estão escolhendo uma lista 
cada vez menor de marcas para 
depositarem seus dividendos e 
confi ança. 

Selecionei quatro alicerces 
fundamentais para quem busca 
fazer branding de vanguarda no 
século XXI. 
 • Essência - Posicionamento 

é negociável. Essência não. 
A Essência da marca não 
é missão, nem valores ou 
muito menos visão. De uma 
vez por todas, é a razão pela 
qual tudo começou. Raison 
d’être. Fala-se tanto em 
inovação que o tema anda 
banalizado. Mas uma coisa 
eu tenho certeza: a verda-
deira inovação só acontece 
quando a empresa redesco-
bre sua razão de ser. 

A Tesla é um ótimo case por-
que a sua razão de ser é bem 
clara: enfrentar o problema de 
mobilidade urbana do mundo. 
Isso permite que a empresa não 

se resuma a uma montadora de 
carros. Aliás, Elon Musk nunca 
viu a sua iniciativa dessa forma. 
Assim, fi ca livre para participar 
de novos mercados sem com-
prometer deu DNA. A Tesla 
pretende, por exemplo, colo-
nizar Marte! O futuro ninguém 
pode dizer mas é um objetivo 
inspirador, não é? 
 • Cultura - É muito mais 

importante que estraté-
gia no século XXI. Peter 
Drucker, o fundador do 
marketing moderno, uma 
vez escreveu que “cultura 
digere estratégia no café 
da manhã”. Mais correto 
impossível. O maior desafi o 
para marcas e empresas 
é a mudança de cultura 
que permitirá para estas 

companhias reconhecerem 
que a inovação requer um 
processo que permeia 
todos os departamentos, 
reinventando o processo 
de escuta, aprendendo e 
gerando mudanças.

Ademais, em dez anos à 
frente da Gabriel Rossi Con-
sultoria e Palestrante, percebi 
algo: não importa se sua ideia 
é transformadora, lucrativa 
e de vanguarda. Se ela es-
barrar em algo indivisível e 
infl exível chamado “cultura 
empresarial”, tempos difí-
ceis você enfrentará. Muitas 
grandes empresas engolem 
startups promissoras quando 
as adquirem. Simplesmente 
porque seus modus operandi, 
seus rituais e regras não são 
compatíveis com certas visões 
de mercado e do mundo. Não 
há chance para ar fresco!
 • O valor do ceticismo - É um 

alicerce desmerecido no 
mercado. É frequentemen-
te rejeitado e mal falado por 
profi ssionais de marketing, 

empreendedores e afi ns. 
Principalmente por aque-
les que falam a mesma 
coisa há 50 anos ou os 
pentecostais de palco que 
são armados de retóricas 
que agem como fl uoxetina 
com prazo de validade. 
Eu acho o ceticismo im-
portante, sine qua non. 
A realidade não é linear. 
E, muitas vezes, grandes 
e excêntricas visões do 
futuro levam projetos à 
falência. 

Seja sim ousado e tenha 
estamina para a transfor-
mação e disrupção mas no 
momento certo! Empresas/
marcas, muitas vezes, de-
vem considerar mudanças 
pragmáticas de correção de 
rota ao invés de perseguirem 
grandes utopias de transfor-
mação do negócio, mercado 
ou mundo, pois a realidade é 
muito complexa para enten-
dê-la totalmente. Esqueça a 
idade e a classe social do seu 
consumidor

Não dá mais para segmentar 
as pessoas por meio das ge-
rações a que elas pertencem. 
A tecnologia e as transfor-
mações societais minaram 
esse processo. As mudanças 
não são mais geracionais: 
ocorrem vorazmente e com 
menor intervalo de tempo. 
Vivemos uma época marcada 
pelo fi m dos estereótipos e da 
construção da identidade. A 
questão referente a classe so-
cial também é alterada e pode 
ser observada pelos padrões 
de consumo, pois não é algo 
determinado por diferença de 
classe, mas sim por afi nidade 
e pessoalidades. 

A infl uência não vem mais 
apenas do topo da pirâmide, 
ela fl ui de todos os lados. 
Essa mistura de infl uências 
é o verdadeiro aspiracional 
brasileiro (consumo trans-
versal). A segmentação que 
se faz agora é por grupos que 
dividem hábitos e estilo de 
vida semelhantes. 

(*) - Palestrante profi ssional em 
marketing, estrategista especializado 

na construção e no gerenciamento 
de marcas e reputação, é diretor-

fundador da Gabriel Rossi 
Consultoria, com passagens por 

instituições como Syracuse/Aberje, 
Madia Marketing School, University 

of London e Bell School. 

Quando o cérebro se estressa ultrapassa o seu limite ao 

armazenar muitas informações e provoca pane no sistema.

A missão foi lançada pela extinta

União Soviética da base de Baikonur.

No dia 4 de janeiro de 1958, 
há exatos 60 anos, um incêndio 
marcou o fi m da aventura do 
Sputnik-1, o primeiro satélite 
artifi cial a orbitar em torno da 
Terra. A missão foi lançada pela 
extinta União Soviética da base 
de Baikonur, no dia 4 de outubro 
de 1957, começando a partir daí 
a chamada “crise do Sputnik”, 
que foi a briga entre Estados 
Unidos e URSS pela supremacia 
na exploração espacial.

O Sputnik, cujo nome signi-
fi ca “companheiro de viagem”, 
era uma pequena esfera de 
metal polido, de 58 centíme-
tros de diâmetro, feita de uma 
liga de alumínio e equipada 
com quatro longas antenas. 
Dentro dele foram abrigados 
dois transmissores de rádio 

da potência de 1 Watt, que 
operavam em duas frequên-
cias diferentes e emitiam os 
dois sinais com duração de 0,3 
segundos. Esses sinais “beep” 
podiam ser sintonizados por 
qualquer rádio.

Mesmo sendo muito sim-
ples, o Sputnik foi um marco 
na ciência. Ele deu aos cien-
tistas valiosas informações 
sobre a densidade da atmos-
fera e a ionosfera. O satélite 
orbitou a terra por 22 dias, até 
que no dia 26 de outubro de 
1957, acabaram as baterias. 
No entanto, o Sputnik só foi 
destruído no dia 4 de janeiro 
de 1958, quando o satélite 
deixou a órbita da Terra e de-
pois mergulhou na atmosfera 
terrestre (ANSA).

Há 60 anos, satélite 
Sputnik-1 encerrava 
sua missão espacial

ANSA

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171
netjen@netjen.com.br
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Para não ter dor de 

cabeça no momento 

de acionar o seguro, 

informe-se sobre 

como tudo funciona e, 

principalmente, tire 

todas as dúvidas

O contrato de seguro é 
aquele em que a se-
guradora recebe um 

prêmio por assumir perante 
o segurado a obrigação de lhe 
pagar determinada indeniza-
ção, previamente estipulada, 
caso o risco a que está sujeito 
ocorra na forma de um sinistro. 
As condições/consequências 
econômicas do eventual risco 
devem ser negociadas pelas 
partes, cabendo à seguradora 
a obrigação de repará-las. 

É importante pontuar que, 
em se tratando de contrato 
de seguro, a seguradora só 
poderá deixar de cumprir se 
fi car comprovado o dolo ou a 
má-fé do segurado. 

A explicação, bastante pro-
fessoral, é necessária quando 
se observa como as pessoas 
se mostram mal informadas 
no momento de lançar mão do 
benefício. Em muitos casos, 
fi cam perdidas sem saber ao 
certo seus direitos, prazos e 
responsabilidades, de um lado 
e de outro. Por isso, é preciso 
ler a apólice – documento que 
formaliza a aceitação da cober-
tura solicitada pelo segurado – 
para saber como tudo funciona 
e tirar todas as dúvidas.

Tudo acertado entre as 
partes, a seguradora emite a 
apólice. Entretanto, é bom 
saber que esta pode ser altera-
da durante a sua vigência por 
meio de aditamento, mas, para 

isso, é necessária concordância 
expressa e escrita do segurado. 
Em se tratando de mudança 
abusiva nas condições con-
tratuais, o segurado poderá 
reclamar com a seguradora. Se 
mesmo assim o procedimento 
for adiante, ele deverá procu-
rar um órgão de defesa do con-
sumidor ou ajuizar uma ação 
para combater a abusividade.

Quanto aos prazos, as segu-
radoras, assim como os segu-
rados, não estão obrigados a 
renovar a apólice após o fi nal 
de vigência e devem comunicar 
essa decisão com antecedência 
de, no mínimo, 60 dias do tér-
mino. Já em caso de sinistro, 
o limite para receber a inde-
nização não deve ser superior 
a 30 dias, contados a partir 
do cumprimento de todas as 
exigências contratuais pelo 
segurado.

Fique atento, acontecido o 
sinistro, sempre comunique 
verbalmente ou por escrito 
o corretor e/ou a seguradora 
responsável pelo contrato para 
que efetuem o pagamento da 
indenização devida. Em caso 
de recusa de pagamento por 
parte da seguradora, o segu-
rado pode e deve entrar com 
notifi cação extrajudicial para 
ressarcimento em prazo razo-
ável e denunciar a situação na 
Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP). 

Para representar no Procon 
e na esfera judicial, deve-se 
ingressar com ação de cobran-
ça de indenização securitária.

(*) - É responsável pelos 
departamentos Jurídico e de RH da 
SIL, uma das principais fabricantes 

brasileiras de fi os e cabos destinados 
às instalações elétricas com tensões 

até 1kV (www.sil.com.br).

Seguro: entenda
e faça bom uso

Marcos Bisi (*)

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).
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O pretendente: OSMAR PINHEIRO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Loanda - PR, no dia 23/02/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Pinheiro da Silva e de Enilse de Oliveira 
Silva. A pretendente: NATHÁLIA GENTILE MACHADO, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, Pari - SP, no dia 14/12/1991, residente e domiciliada 
na Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo - SP, fi lha de Evaldo José Fernandes Machado e 
de Auzilene Aparecida Gentile Fernandes Machado. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas 
para ser Afi xado no Cartório de Residência da Contraente.

O pretendente: PAULO HENRIQUE CAMILO SPADA, estado civil solteiro, profi ssão 
policial militar, nascido em Mirassol - SP, no dia 13/10/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Spada e de Maria do Carmo 
Camilo Spada. A pretendente: CRISTIANE BATISTA DOS REIS, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 28/01/1979, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Francisco dos Reis e de 
Rosalina Batista de Jesus.

O pretendente: PAULO HENRIQUE SOARES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Mossoré (Areia Branca) - RN, no dia 21/08/1996, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Iraci Soares de Oliveira. A pretendente: MI-
CHELLE SAYURI ITAKAZU SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 15/12/1996, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos da Silva e de Yuriko Alice Itakazu.

O pretendente: RAUL VINICIUS SILVA DE MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão 
policial militar, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 23/05/1988, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo de Morais e de Eliane Maria 
Silva de Morais. A pretendente: FRANCIELE SANTANA SIMÕES, estado civil solteira, 
profi ssão policial militar, nascida em Presidente Prudente - SP, no dia 15/02/1991, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Albano Simões Junior e 
de Roseli Santana Simões.

O pretendente: DOUGLAS DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 04/09/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio José de Freitas e de Josefa Luzimar 
de Almeida Silva. A pretendente: MARINA DE LIMA BARROSO, estado civil solteira, 
profi ssão analista, nascida em Leme do Prado - MG, no dia 06/07/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Serafi m Alves Barroso e de Des-
tarlinge Pereira Lima Barroso.

O pretendente: LUIZ FABIANO CATA PRÊTA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 26/04/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Galvão Cata Prêta e de Maria de Lourdes 
da Silva Cata Prêta. A pretendente: VERÔNICA RIBEIRO DE FREITAS, estado civil 
solteira, profi ssão secretária, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 17/01/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Augusto de 
Freitas e de Jandira Ribeiro de Freitas.

O pretendente: NILTON MARLON LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Arcoverde - PE, no dia 06/06/1996, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Magaly Lima dos Santos. A pretendente: MAYA-
RA OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em 
Campinas (Hortolândia) - SP, no dia 01/11/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Gonçalo de Souza e de Ana Paula de Oliveira Claudino.

O pretendente: WELLINGSON DOS SANTOS ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Arapiraca - AL, no dia 30/05/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Francino Alves e de Neide dos Santos Alves. 
A pretendente: DANIELA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Caieiras - SP, no dia 13/07/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Francisco dos Santos e de Ivanir Brabo.

O pretendente: JOILTON MOREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante de motorista, nascido em Brumado - BA, no dia 26/03/1974, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Moreira da Silva e de Maria 
Rosa de Jesus. A pretendente: JACQUELINE TRAJANO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 07/01/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João dos Santos e de 
Sueli Trajano dos Santos.

O pretendente: ELIAS SOUTO JUNQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 23/07/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Moacir Junqueira e de Leila Souto Junqueira. A pre-
tendente: ANGÉLICA MOSCARDI, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
nesta Capital, Lapa - SP, no dia 07/03/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Walmir Lahós Moscardi e de Sonia Regina da Fonseca Moscardi.

O pretendente: VINICIUS MARCILIANO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
english live - vendas, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 06/09/1995, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Roberto Nascimento e 
de Cristiane Marciliano Nascimento. A pretendente: JULIANE CRUZ DE ALMEIDA, 
estado civil solteira, profi ssão atendente amil, nascida nesta Capital, Perus - SP, no 
dia 07/10/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Ribamar Dias de Almeida e de Glorience Ferreira da Cruz.

O pretendente: AUGUSTO CESAR MUNIZ DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador de redes, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 25/09/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Otacilio Barbosa Freitas 
e de Marli Muniz de Oliveira Freitas. A pretendente: TANDARA FELICIA DI MARTINO, 
estado civil solteira, profi ssão desenhista, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no 
dia 17/06/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Ottavio Di Martino e de Eliane Fatima Gomes Di Martino.

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 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: THIAGO GANME PEDROSO ABDALLA, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, 21/09/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Zugaib Abdalla e de Vera Ganme Pedroso 
Abdalla. A pretendente: ERICA RENATA RAMOS LOPES, divorciada, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, 08/06/1986, residente e domiciliada em 
Osasco - SP, fi lha de João Tadeu Lopes e de Marlene Ramos Lopes. Obs.: Tendo sido 
enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: IVAN JOSÉ BERNUZZI FILHO, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, 04/11/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Ivan José Bernuzzi e de Alida Poppi Bernuzzi. A pretendente: JANAINA 
COCKELL DE OLIVEIRA, divorciada, profi ssão médica, nascida em São Vicente - SP, 
16/04/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Delcio de 
Oliveira e de Lilian Iracema Cockell.

O pretendente: JORGE ALEXANDRE HERCHANI SANTANA, solteiro, profi ssão 
analista de suporte, nascido em São Paulo - SP, 03/11/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lineu Santiago Santana e de Lilian Glaucia 
Herchani Santana. A pretendente: ALESSANDRA CARDOSO RODRIGUES DA 
COSTA, solteira, profi ssão advogada, nascida em Diadema - SP, 19/11/1983, residente 
e domiciliada na Vila Clara, São Paulo - SP, fi lha de Lauro Manoel da Costa e de Altamira 
Cardoso Rodrigues da Costa.

O pretendente: LEANDRO TAVARES CORRÊA PINTO, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Jaboatão dos Guararapes - PE, 26/05/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Nelson Videres Corrêa Pinto e de Claudia 
Suely Tavares Corrêa Pinto. A pretendente: MERCEDES REBECA LACET MELLET, 
solteira, profi ssão auditora, nascida em João Pessoa - PB, 06/08/1992, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Mellet e de 
Merynilsien Lacet Mellet.

O pretendente: DIOGO OISHI, solteiro, profi ssão administrador de empresas, nascido 
em São Paulo - SP, 19/02/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Hiromitsu Oishi e de Aparecida Mitwako Takemura Oishi. A pretendente: 
LUCIANA HENRIQUES FURTADO, solteira, profi ssão fi gurinista, nascida em Belo 
Horizonte - MG, 04/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Eduardo Andrade Furtado e de Maria José Baia Henriques Furtado.

O pretendente: ATTILIO FERRARI JUNIOR, divorciado, profi ssão engenheiro perito 
criminal, nascido em Bariri - SP, 08/09/1951, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Attilio Ferrari e de Apparecida Cruz Ferrari. A pretendente: 
CLAUDIA RITA BENEVIDES, solteira, profi ssão analista fi nanceira, nascida em São 
Paulo - SP, 23/10/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Maria Conceição Benevides.

O pretendente: MARCELO PESCUMA GOMES, solteiro, profissão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, 27/08/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Hilkias de Oliveira Gomes Junior e de Rita de Cassia 
Pescuma Gomes. A pretendente: ANNA CAROLINA MACIERI, solteira, profissão 
bancária, nascida em São Paulo - SP, 03/07/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marco Aurelio de Toledo Macieri e de Marisa 
Rabello de Toledo Macieri.

O pretendente: BRUNNO CORREIA DE OLIVEIRA, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo - SP, 22/08/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Carlos de Oliveira e de Conceição Aparecida Correia 
de Oliveira. A pretendente: CAROLINA SILVA COSTA, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, 20/11/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ferreira Costa e de Maria de Lourdes de Jesus Silva 
Costa.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE MILET PINHEIRO PEREIRA, solteiro, profi ssão 
analista de mercado fi nanceiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, 07/06/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vanderlei Antunes Pereira e de 
Rosalina Milet Pinheiro Pereira. A pretendente: ANA PAULA DE OLIVEIRA ESTEVES, 
solteira, profi ssão fonoaudióloga, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 24/07/1980, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manuel da Cunha Esteves e de 
Maria Francisca de Oliveira Esteves.

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

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA LUNA, estado civil solteiro, profi ssão vi-
gilante, nascido em Lagoa do Ouro, PE, no dia (03/11/1983), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Cicero de Luna e de Lúcia de Fátima da Silva Luna. 
A pretendente: CAMILA MAIA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão consultora de 
vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1985), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Gabriel Eduardo Ribeiro e de Isabel Aparecida Joaquim Maia Ribeiro.

O pretendente: NICOLA DONNANTUONI NETO, estado civil divorciado, profi ssão guar-
da de portaria, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1963), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Carmine Donnantuoni e de Carmela Donnantuoni. A pre-
tendente: ELIZETE BEZERRA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão 
passadeira, nascida em Pesqueira, PE no dia (19/08/1966), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Viterbo Cordeiro do Nascimento e de Severina Bezerra do Nas-
cimento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Empresas & Negócios

        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: FABIO ANDERSON MORATO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão engenheiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/11/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Osorio Morato Neto e de Leila Maria 
Morato. A pretendente: RAQUEL ARANHA CAMPOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/09/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Danel Gonzaga Aranha Campos e de Annie 
Aparecida Pambukian Aranha Campos.

O pretendente: VANDREY ALYSSON CASTALDELLI, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão gerente administrativo, nascido em Bauru - SP, no dia 29/11/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valter Castaldelli e de Vera Lucia 
Zanferdini Castaldelli. A pretendente: CRISTIANY APARECIDA OLIVEIRA, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Osasco - SP, no 
dia 10/06/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joaquim de Oliveira 
e de Joaquina do Rosario de Oliveira.

O pretendente: LUIZ FELIPE LOUREIRO, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão economista, nascido em Petrópolis - RJ, no dia 09/01/1962, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Loureiro Neto e de Maria Aparecida Sette 
Marinho. A pretendente: KARLLA ALVES DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/07/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Veremundo José de Lima e de Josefa 
Alves de Lima.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: FELIPE MALAVASI BRUNO, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
fotógrafo, natural nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (06/08/1985), residente 
e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Gonçalves Bruno Junior 
e de Rita de Cassia Malavasi Bruno. A pretendente: LARA FACHAL BITTENCOURT, 
de nacionalidade brasileira, solteira, fotógrafa, natural nesta Capital, Jardim América, 
SP, no dia (04/08/1998), residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Henrique de Carvalho Bittencourt e de Maria do Carmo Fachal Moreira Bittencourt.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Anos antes de Seul tornar-
se a capital da Coréia, 
o córrego de formação 

natural direcionava as águas 
das montanhas até o rio Han, 
o mais importante do país. No 
início do século XV, o córrego 
foi dragado e recebeu refor-
ços laterais com barragens de 
pedras e pontes para evitar 
as enchentes, direcionando 
os esgotos das casas ao redor 
para o Han. 

Com o término da Guerra da 
Coréia em 1953, muitas pesso-
as se dirigiram a capital para 
reconstruírem suas vidas, no 
entanto, por falta de estrutura 
para receber tantas pessoas ao 
mesmo tempo, as margens do 
córrego se transformaram em 
um grave problema de sanea-
mento básico, com precárias 
habitações populares que dei-
xaram o riacho pútrido, cheio 
de poluição.

Devido a situação que só 
piorava no período da indus-
trialização, o governo deu carta 
verde para a obra que duraria 
20 anos, cobrindo o córrego e 
construindo um elevado de 5.6 
km de comprimento e 16m de 
largura, inaugurado em 1976. 
Com extrema importância para 
o fl uxo de carros da cidade, a 
via se transformou em uma das 
principais da capital e na época 
exemplo de modernidade. No 
entanto, nas décadas de 80 e 90, 
a região fi cou conhecida como 
sujo centro de Seul. 

Com o passar dos anos a es-
trutura do elevado e plataforma 
de concreto foram se deterio-
rando e apresentaram risco 

A revitalização do Cheonggyecheon
Um dos mais emblemáticos projetos de revitalização, Cheonggyecheon em coreano signifi ca córrego 
(gyencheon) límpido (cheong)

à segurança, precisando de 
reparo ou remoção. O governo 
também necessitava de alterna-
tivas que sanassem o crescente 
problema de alto tráfego de 
carros e congestionamento das 
vias, inclusive essa era uma das 
principais preocupações pois 
o elevado também integrava o 
norte e sul da cidade. Estima-se 
que nos horários de pico, as vias 
recebiam diariamente cerca de 
120 mil veículos.

Foi só no início do século 
XXI, visando tornar a capital 
uma cidade mais ecológica, 
que o projeto de revitalização 
do Cheonggyecheon foi elabo-
rado. Com o intuito principal 
de recuperar o valor cultural e 
histórico do riacho, e revitalizar 
a economia local, o projeto teve 
início em 2002, início do man-
dato do prefeito Myung-Bak 
Lee, eleito com a promessa de 
demolir o elevado e transformar 

o local em uma via de recreação 
e conservação. 

Para que os trabalhos não 
tornassem o entorno do local 
caótico, a restauração do 
Cheonggyecheon fez parte de 
um plano maior do centro da 
cidade, com o governo provi-
denciando maior quantidade 
de transporte público, como 
trens extras de metrô e uma 
linha de ônibus especial que 
circulava apenas no centro, 
além de outras opções de vias 
e faixas reversíveis nas ruas já 
existentes.

Com custo de 380 milhões de 
dólares – apenas 8% a mais do que 
o previsto inicialmente – o projeto 
foi dirigido pelo vice-prefeito pai-
sagista e urbanista, Yun-Jae Yang, 
que com o apoio de uma  operação 
urbana de muito sucesso, captou 
recursos da iniciativa privada ven-
dendo potenciais construtivos e 
em parceria com dois consórcios 

de engenharia, com extrema 
velocidade, transformou com-
pletamente o degradado local. 
O resultado foi defi nitivamente 
positivo. 

Com grande aprovação públi-
ca, e incontáveis investimentos 
paisagísticos, atualmente o 
espaço é uma agradável área 
urbana dividida pelo límpido rio 
com grande área verde e muito 
utilizada com segurança tanto 
de dia quanto a noite. O projeto, 
além de aumentar a qualidade 
de vida dos moradores de Seul, 
também estimulou diretamente 
o comércio em seu entorno e a 
região vive um crescimento sem 
precedentes. 

A revitalização de Cheong-
gyecheon é um positivo exem-
plo de quando a política adota o 
desenho urbano e vice-versa, e 
é claro que os principais bene-
fi ciados são os cidadãos.

Fonte: Fiabci-Brasil.
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