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BOLSAS
O Ibovespa: +0,54% Pontos: 
79.071,46 Máxima de +0,54% 
: 79.071 pontos Mínima de 
-0,55% : 78.218 pontos Vo-
lume: 8,07 bilhões Variação 
em 2018: 3,49% Variação no 
mês: 3,49% Dow Jones: +0,76% 
(18h32)  Pontos: 25.265,67 
Nasdaq: +0,63% (18h32)  Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2332 Venda: R$ 3,2337 
Variação: -0,02% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,31 Venda: R$ 3,41 
Variação: -0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2403 Venda: R$ 
3,2409 Variação: +0,28% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2270 
Venda: R$ 3,3730 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$ 1.322,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,07% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 136,700 
Variação: +0,59%.

Cotação: R$ 3,2395 Variação: 
-0,2% - Euro (18h32)  Compra: 
US$ 1,2042   Venda: US$ 1,2043   
Variação: -0,24% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8930 Venda: R$ 
3,8950 Variação: -0,18% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8430 Ven-
da: R$ 4,0430 Variação: -0,17%.

tos: 7.122,26 Ibovespa Futuro: 
+0,61% Pontos: 79.635 Máxi-
ma (pontos): 79.635 Mínima 
(pontos): 78.690. Global 40 
Cotação: 893,092 centavos de 
dólar Variação: -0,12%.

“O mundo tornou-se 
perigoso porque os 
homens aprenderam 
a dominar a natureza 
antes de dominarem 
a si mesmos”. 
Albert Schweitzer (1875/1965)
Nobel da Paz, 1952

A presidente do STF, 
ministra Cármen Lú-
cia, prorrogou pelo 

prazo de 30 dias as investi-
gações sobre o ex-deputado 
e ex-chefe da Casa Civil 
José Dirceu, os senadores 
Cássio Cunha Lima, Renan 
Calheiros, Romero Jucá e o 
ministro Vital do Rêgo, do 
TCU. A Procuradoria-Geral 
da República (PGR) havia 
pedido ao STF a prorrogação 
das apurações por um perío-

do de 60 dias, mas Cármen 
decidiu estendê-las pela 
metade do tempo. 

“O princípio constitucional 
da razoável duração do pro-
cesso impõe-se em benefício 

Cármen Lúcia prorroga 
por 30 dias investigações 
sobre Dirceu, Jucá e Renan

da continuidade da ação em 
respeito ao direito à sociedade, 
pelo que quanto menor a des-
continuidade das providências 
processuais tanto maior o 
respeito àquele princípio”, 
escreveu nas decisões. “Daí 
porque deve o Estado prover 
os órgão investigatórios da 
estrutura necessária para a 
rápida apuração das infrações 
penais O direito ao processo 
penal sem procrastinação é da 
vítima, do réu e da sociedade. 
O atraso no processo somen-
te interessa a quem não tem 
razão, independente do polo 
ocupado na relação jurídico-
-processual”, prosseguiu.

A presidente do STF tem 

mantido ativos processos, 
entre eles investigados no 
âmbito da Operação Lava 
Jato, durante o recesso do 
Supremo, que volta as ativi-
dade regulares no dia 1º. Vital 
do Rêgo é investigado, neste 
inquérito movimentado por 
Cármen, junto do deputado 
Marco Maia (PT-RS), por ter, 
supostamente, recebido pro-
pina para agir por interesses 
de empreiteiros na CPMI da 
Petrobras, de 2014. Ele era, 
na ocasião, senador e presi-
dente da CPMI, com Maia na 
vice-presidência.

Instaurado com base nas 
delações de ex-executivos da 
Odebrecht, o inquérito que 

A presidente do STF, Cármen Lúcia, tem mantido ativos processos, entre eles investigados no 

âmbito da Operação Lava Jato, durante o recesso do Supremo.

investiga Cunha Lima mostra 
que os colaboradores narraram 
que, em meados de 2014, ele 
solicitou e recebeu, por meio 
de um intermediário chamado 
“Luís”, o valor de R$ 800 mil 
da empreiteira. Objeto de 
investigação com deputado 
Zeca Dirceu (PT-PR), seu fi lho, 
José Dirceu também teve o 
inquérito instaurado em abril, 

após a delação da Odebrecht. 
Delatores afi rmaram que, 

entre 2010 e 2014, foram 
efetuados repasses para a 
campanha eleitoral de Zeca 
Dirceu, no valor de R$ 250 
mil cada, por meio do Setor 
de Operações Estruturadas. 
O colaborador ainda afi rma 
que esteve com José Dirceu 
por várias vezes, quando dis-

cutiram eventuais negócios 
privados que ele pudesse 
intermediar. Já Calheiros e 
Jucá são suspeitos de te-
rem recebido R$ 5 milhões 
do grupo empresarial para 
trabalhar pela aprovação da 
MP que garantiu vantagens 
a empresas que atuavam no 
exterior. Os investigados 
negam as acusações (AE).

O percentual de famílias 
brasileiras com dívidas fechou 
2017 em 62,2%, acima dos 59% 
de 2016. Os dados, registrados 
em dezembro, são da Pesquisa 
de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (Peic), 
realizada pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) e 
divulgada sexta-feira (5) no 
Rio de Janeiro.

As famílias inadimplentes, 
isto é, com dívidas ou contas 
em atraso, fi caram em 25,7% 
em dezembro, acima dos 24% 
de dezembro de 2016. Já o 
percentual de famílias que 
declararam não ter condições 
de pagar as suas contas ou dí-
vidas em atraso fi cou em 9,7%, 
acima dos 9,1% de dezembro 
de 2016. A proporção de famí-
lias que disseram estar muito 
endividadas fi cou em 14,6%, 

Trocas milionárias
Titular absoluto da Roma, que 

tem a melhor defesa do Campeo-
nato Italiano, o goleiro brasileiro 
Alisson está na mira do Liverpool. 
Segundo o tabloide britânico “The 
Sun”, os “Reds” estão dispostos 
a oferecer 40 milhões de libras 
esterlinas (R$ 176 milhões) para 
ter o arqueiro da seleção brasileira. 
Dinheiro não seria problema para 
o clube, que pode vender Philippe 
Coutinho ao Barcelona por mais de 
100 milhões de libras.

O serviço de inteligência de 
Goiás tinha conhecimento de 
que presos planejavam defl a-
grar rebeliões em ao menos 20 
unidades prisionais estaduais a 
partir do fi m do ano passado e 
comunicou o fato à Secretaria 
de Segurança Pública e demais 
autoridades estaduais da área. 
A informação foi divulgada 
pelo secretário de Segurança 
Pública de Goiás, Ricardo 
Balestreri. Ele lamentou que 
as forças de segurança não 
tenham conseguido evitar as 
três rebeliões registradas esta 
semana no Complexo Prisional 
de Aparecida de Goiânia, onde 
nove detentos foram mortos e 
14 feridos na última segunda-
-feira (1). 

Afi rmou, no entato, que o 
momento é também de “júbilo”, 
já que as polícias Militar e Civil 
conseguiram evitar “problemas 
maiores”, frustrando os planos 
iniciais dos criminosos. “Tínha-

Secretário de Segurança Pública 

de Goiás, Ricardo Balestreri.
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São Paulo - O presidente 
da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea), Anto-
nio Megale, afirmou na sexta-
-feira (5), que espera que a 
nova política setorial para a 
indústria automobilística, ba-
tizada de Rota 2030, seja fina-
lizada em fevereiro, conforme 
prometido pelo governo. “O 
presidente Temer nos disse 
isso pessoalmente”, afirmou 
o executivo, em coletiva de 
imprensa que apresentou o 
balanço do setor em 2017.

O Rota 2030 deveria ter 
ficado pronto já no ano 
passado, para entrar em 
vigor no início de 2018, em 
substituição ao Inovar Auto, 
política que expirou em 31 
de dezembro de 2017 e era 
conhecida por dar incentivos 
fiscais às montadoras que 
investissem no Brasil. O Rota 
2030 ainda não foi finalizado 
porque o Ministério da Fazen-
da tem colocado obstáculos 
a propostas das montado-
ras, principalmente no que 
se refere a incentivos para 
investimento em pesquisa e 
desenvolvimento.

Enquanto o Rota 2030 não 
entra em vigor, o setor ficará 

Aumento na 
produção de veículos 

São Paulo - A produção de veí-
culos no Brasil voltou a crescer 
em 2017, depois de três anos 
seguidos de retração. Foram 2,7 
milhões de unidades fabricadas 
no ano passado, expansão de 
25,2% em relação ao volume 
alcançado em 2016, mostra 
balanço divulgado pela Anfavea.

O avanço, além de ter contado 
com o crescimento das vendas 
ao consumidor brasileiro, foi 
impulsionado pelo expressivo 
aumento das exportações, que, 
em unidades, atingiram nível 
recorde. Foram 762 mil veícu-
los ao exterior em 2017, alta de 
46,5% em relação ao ano ante-
rior. As montadoras voltaram a 
contratar mão-de-obra, depois 
de três anos seguidos em que 
o saldo foi de demissões. Em 
2017, as fabricantes criaram 
5.518 vagas de emprego. 

As exportações passaram a 
representar 28% da produção 
das montadoras em 2017, re-
levância que não se via desde 
2005, quando a participação 
fi cou em 30% (AE).

Brasília - O ministro da 
Ciên cia e Tecnologia, Gilberto 
Kassab, confi rmou que o presi-
dente dos Correios, Guilherme 
Campos, pedirá demissão nas 
próximas semanas. No lugar 
dele, assumirá o comando da 
estatal o atual vice-presidente 
de Finanças, Carlos Roberto 
Fortner, também ligado a 
Kassab. 

Segundo Kassab, Campos 
sairá para se dedicar à cam-
panha eleitoral. O executivo 
pretende concorrer a uma 
vaga na Câmara em 2018 por 
São Paulo. Ele já foi deputado 
por três mandatos, mas não se 
reelegeu em 2014. “Já estava 
acertado que ele deixaria o 
cargo no fi m de março, mas 
resolvemos antecipar para se 
dedicar à campanha e para par-
ticipar de um grupo para ajudar 
na aprovação de matérias de 
interesse do governo, como a 
reforma da Previdência”, disse 
o ministro.

Campos deixará o coman-
do dos Correios em meio à 
crise fi nanceira da empresa, 
que é vinculada ao ministério 
de Kassab. Pelo quinto ano 
consecutivo, a estatal fechou 
2017 no vermelho - o balanço 
do ano passado ainda não foi 

Presidente dos Correios, 

Guilherme Campos.
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José Cruz/ABr

São Paulo - O presidente 
da Assembleia Legislativa do 
Amapá, deputado Kaká Bar-
bosa (Avante), afi rmou que 
os benefícios concedidos aos 
parlamentares estaduais por 
meio do projeto aprovado pela 
Mesa Diretora no dia 28, “de 
modo geral” dão “adequado 
tratamento legislativo ao pa-
gamento de vantagens que, já 
de longa data, são aplicadas aos 
membros das Casas Legislativas 
por todo o Brasil”.

As vantagens especiais aos 
deputados estão causando 
protestos e ironias em frente ao 
prédio da Assembleia. Na quin-
ta, manifestantes penduraram 
roupas usadas - calças, camisas, 
até um paletó - nas grades que 
cercam a sede do Legislativo do 
Amapá. O projeto seguiu para 
sanção do governador Waldez 
Góes (PDT), que já declarou 
disposição de vetar o texto. Os 

deputados estaduais recebem 
R$ 25 mil de vencimentos 
mensais.

O projeto passou tranquila-
mente em meio às festas de 
Natal e de Réveillon. O artigo 
1º do polêmico texto prevê a 
fi xação do “subsídio de Natal”. 

Diz o texto. “Os deputados 
estaduais fazem jus ao subsídio 
de Natal, no mesmo valor do 
subsídio mensal que será pago 
sempre no mês de dezembro”. O 
artigo 2º garante aos parlamen-
tares o auxílio paletó, no valor 
de R$ 25 mil a cada ano. “Em 
cada sessão legislativa, sempre 
no mês de fevereiro, será devido 
aos deputados estaduais um 
subsídio adicional destinado 
ao custeio de despesas para 
confecção e manutenção de 
vestuário condigno com o exer-
cício do mandato, de modo a 
atender a exigência regimental 
nesse sentido” (AE).

Manifestantes penduraram roupas usadas nas grades que 

cercam a sede do Legislativo.

Movimento Me Solta Amapá

Presos planejavam rebeliões 
em 20 presídios goianos

lotação, estrutura precária, 
lentidão na análise de proces-
sos de presos e presença de 
organizações criminosas, como 
“o maior drama nacional atual”.

“As prisões do país inteiro 
são o calcanhar de Aquiles do 
nosso sistema de segurança 
pública e Judiciário, mas o 
que ocorre hoje nos presídios 
de todo o Brasil, inclusive em 
Goiás, é fruto da disputa por 
mercados [ilícitos]”, disse o 
secretário estadual. 

“Não é querer jogar o abacaxi 
para o colo de outros, mas a ad-
ministração do problema, que 
hoje é fi ca exclusivamente sob 
a responsabilidade dos estados, 
deveria ser compartilhada. 
Por exemplo, os presos do 
narcotráfi co; do contrabando, 
deveriam ser presos federais”, 
defendeu Balestreri, acompa-
nhando o governador goiano, 
Marconi Perillo, nas reivindica-
ções ao governo federal (ABr).

mos anúncio da orquestração 
de em torno de 20 rebeliões em 
[unidades prisionais de] Goiás. 
Conseguimos evitar quase to-
das elas. Tivemos problemas 
em uma. O que não retira o 
caráter de gravidade do fenô-
memo”, declarou Balestreri 
ao classifi car os problemas do 
sistema prisional, como super-

Auxílio paletó de R$ 25 mil 
para ‘vestuário condigno’

Anfavea espera para 
fevereiro por Rota 2030

os primeiros meses de 2018 
sem um regime. Com isso, 
as alíquotas de impostos 
voltam ao normal. Isso deve 
estimular as importações 
de veículos,  porque, no 
período do Inovar Auto, as 
alíquotas para importados 
eram 30 pontos porcentu-
ais maiores do que para os 
nacionais, sobretaxa que só 
era aplicada caso as empresas 
importadoras ultrapassarem 
uma cota. “Esperamos que a 
participação dos importados 
no mercado total brasileiro 
cresça de 10% para 15% em 
2018”, prevê Megale (AE).

Presidente da Anfavea, 

Antonio Megale.
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Correios: demissão para 
preparar campanha

publicado. A companhia, palco 
inaugural do mensalão há mais 
de dez anos, também amargou 
rombos em 2015 e em 2016. 
Para tentar reverter a crise, 
a estatal fez plano de demis-
são dos funcionários (PDV), 
propôs alterações no plano de 
saúde dos empregados e fechou 
agências.

A saída de Campos é pelo 
menos a segunda baixa no 
terceiro escalão do governo 
em razão das eleições. No fi m 
de novembro, o paraibano Leo-
nardo Gadelha pediu demissão 
da presidência do INSS para 
se dedicar à campanha para 
deputado federal (AE).

Percentual de famílias endividadas 
sobe de 59% para 62,2%

mesmo resultado de dezembro 
de 2016. 

O tempo médio de atraso 
para o pagamento de dívidas foi 
de 64,3 dias em dezembro de 
2017, superior aos 63,8 dias do 
mesmo período do ano anterior.

Para 76,7% das famílias que 
possuem dívidas, o cartão de 
crédito permanece como a prin-
cipal forma de endividamento, 
seguido de carnês (17,5%) e fi -
nanciamento de carro (10,9%).

O percentual de famílias 
endividadas em dezembro 
(62,2%) manteve-se estável 
em relação a novembro, de-
pois de cinco alatas mensais 
consecutivas. Os inadimplentes 
passaram de 25,8% em novem-
bro para 25,7% em dezembro. 
Já as famílias sem condições 
de pagar as dívidas em atraso 
caíram de 10,1% em novembro 
para 9,7% em dezembro (ABr).
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OPINIÃO
Refl exos no Brasil do 
acordo Petrobras e 

investidores estrangeiros 

A Petrobras tem 

obrigação de indenizar 

os investidores, no 

Brasil, em termos 

similares

Diante do acordo de 
3 bilhões de dólares 
para encerrar a ação 

coletiva, concebida e concreti-
zada por iniciativa do Almeida 
Advogados e ajuizada pelos 
investidores na Bolsa de Nova 
York, buscando indenização 
por conta dos investimentos 
feitos na Petrobras, muitos 
estão se questionando qual os 
refl exos para os investidores 
que aplicaram em papeis da 
companhia no Brasil. 

A primeira conclusão a que 
chegamos é que, indiscutivel-
mente, a Petrobras tem obri-
gação de indenizar os inves-
tidores, no Brasil, em termos 
similares àqueles utilizados na 
indenização dos investidores 
no exterior.

Ora, se os fatos são os mes-
mos, trata-se de uma simples 
questão de equidade e justiça. 
Ademais, somente por meio da 
indenização dos investidores 
que foram lesados por tais atos 
de improbidade, tanto aqui 
como no exterior, poderá a 
Petrobras, reconhecendo sua 
responsabilidade, retomar seu 
exitoso passado de sucesso 
e sua credibilidade face aos 
mercados. Sempre nos preo-
cupou que os investidores que 
adquiriram valores na Bolsa 
de Nova York pudessem ser 
indenizados em detrimento 
dos acionistas que compraram 
ações em mercados nacionais. 

A preocupação constante é 
no sentido de que estes seriam 
duplamente penalizados, seja 
por não receberem a indeni-
zação no Brasil, seja porque, 
na qualidade de acionistas, 
teriam de suportar o ônus 
econômico do pagamento de 
eventuais indenizações pagas 
no exterior, sendo penalizados 
duplamente. Foi exatamente 
por tal razão que o escritório 
representa a AIDMIN no ajui-
zamento de uma ação civil 
publica objetivando a obtenção 
de indenização para aqueles 
que fi zeram seus investimen-
tos na Petrobras, no mercado 
brasileiro.

Acreditamos que esta inicia-
tiva irá benefi ciar a todos que 
queiram se unir a ela e con-
fi amos que o Poder Judiciário 
Brasileiro estará á altura de 

julgar um caso tão complexo. 
Quanto às dúvidas suscitadas 
quanto a conveniência de 
discutir a questão por meio 
de arbitragem, esclarecemos 
nosso entendimento de que 
esta não é a melhor solução.

Nossa opinião jurídica é que 
a cláusula compromissória 
existente no Estatuto Social da 
Petrobrás é nula e, portanto, 
inaplicável, por diversas ra-
zões, dentre elas a inexistência 
da cláusula arbitral quando 
feito o IPO da companhia, o 
que signifi ca uma alteração das 
regras no meio do caminho, o 
que representa uma afronta ao 
direito fundamental da inafas-
tabilidade do Poder Judiciário, 
prevista no art. 5º, XXXV, da 
Constituição Federal. Igual-
mente, entendemos ter havido 
nulidade na convocação da 
Assembleia Geral convocada 
pela Petrobrás para a Alteração 
do Estatuto Social na qual foi 
aprovada a inclusão da cláusula 
compromissória.

Acrescente-se que, no caso 
da Ação Civil Pública em que 
representamos a AIDMIN, 
demonstramos claramente 
que tal clausula arbitral não se 
aplica a mesma, diante da im-
possibilidade de sua submissão 
do feito ao foro arbitral uma 
vez que embora seja associação 
representativa dos interesses 
dos acionistas minoritários não 
detém participação direta no 
quadro acionário da compa-
nhia, de forma que nunca anuiu 
com relação à submissão de 
litígios relativos à Petrobrás à 
arbitragem.

Por fi m, embora tenhamos 
grande respeito pela Câmara 
de Arbitragem do Mercado, 
entendemos que o Poder Ju-
diciário apresenta melhores 
condições no tocante ao exer-
cício de sua independência 
institucional e está melhor 
preparado para resolver esta 
questão de maneira totalmente 
transparente.

Assim, estamos otimistas e 
confi antes em atestar ser a 
melhor solução do ponto de 
vista legal, pelas razões acima 
elencadas, a resolução da ques-
tão Poder Judiciário Brasileiro 
que acreditamos não fi cará 
inerte diante de potencial 
injustiça face aos investidores 
brasileiros.

(*) - É advogado, autor da primeira 
ação de Class Action contra a 

Petrobras nos Estados Unidos e da 
Ação Civil Pública contra a estatal no 
Brasil (almeida@almeidalaw.com.br).

André de Almeida Rodrigues (*)
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Amazon cria 
“espelho virtual” 
para compras 
online

A Amazon acaba de registrar 
a patente de um “espelho mági-
co”, em que o cliente, através de 
realidade virtual, poderá expe-
rimentar as roupas escolhidas 
antes de pagá-las. O produto, 
registrado em 2 de janeiro, ain-
da oferecerá diversos cenários 
como praias e restaurantes, 
para que o comprador veja se 
a roupa se adequa ao ambiente.

O dispositivo será composto 
por um sistema de câmeras, 
projetores, telas, espelhos e 
luzes que farão uma “sobreposi-
ção digital” de imagens virtuais 
da pessoa. O “espelho mágico” 
não é a primeira inovação da 
empresa. Em 2017 foi lançada 
a tecnologia “Echo Look”, um 
sistema de inteligência artifi cial 
que permite ao cliente mandar 
fotos de seu vestuário para 
receber dicas de moda.

Além disso, em outubro a 
companhia adquiriu a BodyLa-
bs, sociedade especializada em 
inteligência artifi cial e compu-
tação gráfi ca que recria versões 
tridimensionais das pessoas 
com objetivo lúdico ou para 
provar vestimentas (ANSA).

Atum de 405 kg 
é vendido por 
US$ 320 mil

Um atum de 405 quilos foi 
vendido por 36,4 milhões de 
ienes (aproximadamente US$ 
320 mil) em um tradicional 
leilão no mercado de peixe 
de Tsukiji, no Japão. O valor 
corresponde a cerca de US$ 
800 por quilo. Apesar disso, o 
maior valor proposto a cada mil 
gramas - de 1,4 mil ienes - foi 
para um peixe menor.

Ainda assim, as apostas do 
leilão, apesar de altas, não supera-
ram os recordes de 2013. Naquele 
ano, o valor máximo proposto foi 
de 155,4 milhões de ienes, sendo 
que o preço do quilograma chega-
va a 7,9 mil ienes. O atum leiloado 
é do tipo azul e é proveniente da 
cidade de Aomori, ao extremo 
norte do Japão.

O ganhador é Kiyoshi Kimura, 
proprietário de restaurantes da 
rede “Sushi Zanmai”. O leilão de 
peixes é realizado todo ano, no 
mesmo local. Porém, devido às 
instalações das Olimpíadas de 
Tóquio de 2020, o evento será 
realocado (ANSA).

Além da resistência, o diamene é também descrito como leve e 

fl exível igual ao papel alumínio.

Um grupo de cientistas ita-
lianos liderou uma pesquisa 
que descobriu um material 
feito de grafeno, uma das 
formas cristalinas do carbono, 
que é mais resistente que o 
diamante. Segundo o artigo 
publicado na revista “Nature”, 
o material, denominado ini-
cialmente de “diamene”, é tão 
rígido que poderia ser usado 
para realizar revestimentos 
a prova de balas. O item é 
constituído por apenas duas 
folhas de grafeno - cada uma 
possuindo a espessura de um 
átomo - sobre um substrato de 
carbeto de silício, um compos-
to químico formado por silício 
e carbono. 

Além da resistência, o 
diamene é também descrito 
como leve é fl exível igual ao 
papel alumínio. De acordo 
com a cientista italiana Elisa 
Riedo, a “transformação” para 
o material se tornar rígido foi 
obtida quando aplicada em 
temperatura ambiente uma 
grande pressão mecânica, 
tornando-se “o filme mais 
fi no já feito, com a força de 
um diamante”. A descoberta 

Os sinais de recuperação da economia ainda são insufi cientes 

para afastar a insegurança dos brasileiros.

O Índice de Medo do De-
semprego caiu para 65,7 
pontos em dezembro e 

fi cou 2 pontos abaixo do re-
gistrado em setembro. Mesmo 
assim, continua muito acima 
da média histórica, que é de 
48,8 pontos. Isso indica que 
os sinais de recuperação da 
economia ainda são insufi cien-
tes para afastar a insegurança 
dos brasileiros em relação ao 
emprego, informa a pesquisa 
divulgada na sexta-feira (5), 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

“Em comparação com dezem-
bro de 2016, o índice de medo 
do desemprego apresentou 
alta de 0,9 ponto, indicando 
persistência da insegurança 
em relação à recuperação do 
mercado de trabalho”, afi rma 
a CNI. “O emprego reage à 

O Paris Saint-Germain (PSG) 
está mirando novamente uma 
contratação milionária. Desta 
vez, o clube francês estaria 
interessado em trazer o craque 
português Cristiano Ronaldo, 
informou na sexta-feira (5) o 
jornal “El Confi dencial”.

Depois de comprar Neymar 
e Kylian Mbappé, o PSG esta-
ria disposto a pagar cerca de 
300 milhões de euros (R$ 1,1 
bilhão) pelo astro português. 

A quantia faria Cristiano 
Ronaldo superar Neymar e ser 
o atleta mais caro da história 
do futebol. Para ajudar no 
pagamento da quantia, o clube 
francês poderia vender alguns 
de seus atletas, como Javier 
Pastore, Lucas Moura, Ángel Di 
Maria, Julian Draxler e Marco 
Verratti. Ainda de acordo com 
o jornal, o atacante Edinson 
Cavani seria oferecido ao Real 
Madrid, já que o clube está pro-
curando um possível substituto 
ao atacante Karim Benzema. No 
entanto, a prioridade da equipe 

Fundador do Facebook,

Mark Zuckerberg.

O fundador do Facebook, 
Mark Zuckerberg, prometeu 
que em 2018 irá reparar “muitos 
erros” da rede social , além de 
proteger os usuários de fake 
news, ataques cibernéticos e 
abusos.

“A cada ano me proponho o 
desafi o de aprender algo novo, 
e neste centrarei o trabalho do 
Facebook em resolver assun-
tos muito importantes como 
proteger nossa comunidade 
de abusos e ataques odiosos, 
defendê-la diante da ingerên-
cias de outros países, e asse-
gurar que o tempo dedicado ao 
Facebook é bem empregado”, 
anunciou Zuckerberg.

O jovem executivo admi-
tiu que o Facebook comete 
diversos erros, tanto que no 
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Medo do desemprego 
diminui para 65,7 pontos, 
informa pesquisa da CNI

Mesmo com a queda registrada entre setembro e dezembro, o indicador mostra que brasileiros estão 
inseguros com o mercado de trabalho. Satisfação com a vida também continua baixa

de trabalho e o medo do de-
semprego continua elevado. À 
medida que o crescimento eco-
nômico se mostrar sustentado, 
o resultado no emprego deve 
aparecer com maior intensi-
dade e o medo do desemprego 
deve ceder”, completa Maria 
Carolina. A pesquisa também 
mostra que a satisfação com a 
vida diminuiu entre setembro 
e dezembro do ano passado. 
O Índice de Satisfação com a 
Vida atingiu 65,6 pontos em 
dezembro, 0,4 ponto menor do 
que o de setembro e inferior à 
média histórica, que é de 69,9 
pontos.  O indicador fi cou 1,2 
ponto inferior ao de dezembro 
de 2016. 

O levantamento foi feito 
entre 7 e 10 de dezembro de 
2017 com 2 mil pessoas em 127 
municípios (AI/CNI).

recuperação da economia de 
forma defasada. As empresas 
contratam somente quando 
têm segurança de que o cres-
cimento será sustentado, pois 
elas arcam com custos de con-
tratação e treinamento de no-

vos trabalhadores, e com custos 
de demissão se a recuperação 
da economia não se sustenta”, 
explica a economista da CNI 
Maria Carolina Marques.

“A população percebe essa 
demora na reação do mercado 

Descoberto material mais 
resistente que o diamante

também mostrou que é possível 
obter um material que fi que 
entre o estado transitório do 
grafi te para o diamante, que 
corresponde ao diamene.

“Grafi te e diamantes são feitos 
inteiramente de carbono , mas 
seus átomos são organizados de 
forma diferente, dando proprie-
dades diferentes, como dureza 
, fl exibilidade e condutividade 

elétrica”, observa o pesquisa-
dor Angelo Bongiorno.

Curiosamente, o efeito de 
endurecimento só acontece 
quando duas folhas de gra-
feno são usadas. O próximo 
objetivo dos cientistas é tentar 
estabilizar a fase transitória do 
material para buscar opções 
de aplicações do diamene 
(ANSA).

Zuckerberg promete corrigir 
‘muitos erros’ do Facebook

ano passado, a rede social foi 
acusada de não lutar de forma 
efetiva contra alguns conteú-
dos, como discursos de ódio, 
disseminação do terrorismo e 
as fake news.

Embora Zuckerberg não 
tenha anunciado nenhuma 
mudança drástica na rede 
social, ele anunciou que está 
investindo em dois projetos 
para combater as “notícias 
falsas” no Brasil, já que 2018 é 
ano de eleições presidenciais.

As propostas anunciadas pelo 
criador do Facebook são muito 
diferentes daquelas de anos 
anteriores, quando ele se pro-
meteu a aprender mandarim, 
ler dois livros por mês e viajar 
nos estados norte-americanos 
que ele nunca visitou (ANSA).

PSG estaria mirando a 
contratação de CR7

espanhola seriam Mauro Icardi 
ou Harry Kane. 

O dinheiro não é problema 
para o PSG, no entanto, a in-
vestida do clube francês pode 
ser barrada pelo chamado “fair 
play fi nanceiro” da Fifa. Aos 32 
anos, Cristiano Ronaldo está 
no Real Madrid desde 2009, 
marcando 422 gols em mais 
de 400 jogos com a camisa do 
clube espanhol (ANSA).
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O poder não está nas 
empresas, mas nas pessoas

Não há empresa 

bem-sucedida sem os 

clientes, que são parte 

fundamental para 

melhores resultados 

e, consequentemente, 

para a perenidade dos 

negócios

Atualmente, a fi delidade 
do consumidor passou 
a ser muito mais volátil, 

ou seja, quem entrega a melhor 
experiência é quem tem mais 
chance de permanecer com 
sua clientela. Simples assim. 
Hoje o público tem o poder de 
escolher de quem comprar ou 
por qual tipo de serviço optar. 

E não faltam exemplos: 
qual aplicativo de táxi baixar, 
o delivery de refeições mais 
efi caz; e até qual o melhor es-
tabelecimento que apresenta a 
relação entre custo e benefício 
mais viável na hora de adquirir 
um móvel para sua casa em um 
determinado site.

A missão e o compromisso 
de um negócio voltado à trans-
formação digital é oferecer 
soluções de alto nível em TI 
por meio de uma consultoria 
fundamentada em confi ança, 
fl exibilidade e transparência. 
Do ponto de vista dos usuá-
rios, é tornar a vida de todos 
mais efi ciente no consumo de 
serviços fundamentais.

O cliente não pode ser mais 
tratado como igual, muito me-
nos como um número somente. 
Ao contrário. É preciso que ele 
tenha uma jornada cada vez 
mais personalizada, para que 
se sinta realmente amparado 
pela empresa em todos os 
sentidos.

De acordo com a consulto-
ria Gartner, a experiência do 

cliente “é a soma de todas as 
interações de marca, pré e pós-
-venda”. O termo e a prática de 
“customer experience” já é rea-
lidade em países como Estados 
Unidos, Canadá e Austrália. 
No entanto, em pesquisa feita 
pela Bain&Company sobre o 
assunto, 80% das organizações 
entrevistadas afi rmaram ofere-
cer uma trajetória excelente, 
mas apenas 8% delas de fato 
proviam uma vivência encan-
tadora.

O desafio das empresas 
brasileiras é integrar em seu 
DNA o lema “customer centric 
heroes” (heróis focados nos 
clientes, em inglês), ou seja, 
organizações que colocam 
como prioridade em todo o 
seu processo a experiência 
do consumidor. Mas para isso 
é preciso entender antes qual 
impacto que essa medida gera 
nas organizações, pelo fato de 
ser uma ação extremamente 
estratégica, focada no aumento 
da rentabilidade sustentável 
do negócio.

Nesse sentido, o gestor 
tem papel fundamental nesse 
processo, ao engajar os co-
laboradores para que criem 
uma experiência incrível de 
trabalho e aprendizado em 
tecnologia ao transformar 
ideias e talentos em soluções 
inovadoras, sem esquecer que 
o cliente é a ponta fi nal. 

Afinal, consumidores se 
tornam leais às empresas que 
promovem a eles vivências 
inesquecíveis.

(*) - É sócio-fundador e CEO da 
Verity, especializada em consultoria 
para transformação digital e gestão 

de ponta a ponta. É formado pela 
Northwestern University, Fundação 

Dom Cabral e pós-graduado em 
Gestão de Projetos e
Processos pela USP. 

Alexandro Barsi (*)

A - Palácio da Alvorada
Residência ofi cial dos Presidentes da República, o Palácio da Alvorada, 
reabre para visitação pública a partir desta quarta-feira (10). Projetado 
por Oscar Niemeyer, o Palácio é uma das mais importantes obras da 
arquitetura brasileira. Foi o primeiro prédio em alvenaria construído 
em Brasília. Além das obras de arte, os visitantes têm a oportunidade 
de conhecer e fotografar a capela, o salão de estado, a sala de música, o 
salão de banquetes e os jardins. As visitas acontecem às quartas-feiras, 
das 14h30 às 16h50. Os grupos são acompanhados por um profi ssional 
de RP e por um tradutor para o Inglês. Para participar é preciso fazer 
o agendamento pela internet. O link para agendamento está disponível 
no endereço: (www2.planalto.gov.br). A entrada é gratuita.

B - Couro & Moda
A 45ª edição da Couromoda, que está comemorando 45 anos como a mais 
importante feira de calçados e artigos de couro da América Latina, começa 
nesta segunda-feira (15) e vai até quinta-feira (18), no Expo Center Norte. 
Em paralelo, acontece a 8° edição da São Paulo Prêt-à-Porter - Feira In-
ternacional de Negócios para Indústria de Moda, Confecções e Acessórios. 
Juntas, as duas feiras oferecem aos lojistas a oportunidade de conferir as 
tendências da temporada em toda cadeia fornecedora do varejo, amplian-
do as possibilidades de um resultado 360º ao visitante profi ssional. Mais 
informações: (www.couromoda.com) e (www.saopaulopretaporter.com).

C - Mercado Pet
Uma tecnologia inédita no mercado nacional e internacional que pro-
fi ssionaliza o segmento e traz conveniência ao consumidor, que resolve 
praticamente tudo referente ao seu pet em poucos cliques. Esse é um 
resumo da Dot Pet, marketplace que conecta o dono do animal a pra-
ticamente tudo o que o seu pet precisa. A plataforma já opera em toda 
a cidade de São Paulo e está disponível por meio do (www.dotpet.com.
br). Além da variedade e qualidade dos produtos e serviços ofertados, 
o marketplace se destaca também pela agilidade na entrega: qualquer 
produto adquirido chega à residência do consumidor em até duas horas. 
Vale ressaltar ainda que o aplicativo e o site oferecem uma extensa gama 
de serviços que podem ser realizados tanto em domicílio como no esta-
belecimento e o pagamento é realizado online, de forma rápida e segura. 

D - Atividades Esportivas
Neste ano, o Centro de Práticas Esportivas da USP (Cepeusp) oferece 

novas modalidades e mais vagas em sua programação de férias. A proposta 
é incentivar o público a frequentar o local neste período, atrair novos alu-
nos e dar continuidade às atividades desenvolvidas durante o semestre. 
As inscrições começam nesta segunda-feira (8), e devem ser realizadas 
exclusivamente on-line, pelo site (www.cepe.usp.br). As aulas serão re-
alizadas entre os dias 15 de janeiro e 9 de fevereiro. Podem se inscrevem 
tanto pessoas da comunidade USP como externa. Os interessados devem 
preencher o perfi l no site e anexar o atestado médico para validação, além 
do exame dermatológico para os cursos que são realizados no Conjunto 
Aquático (piscinas). Mais informações tel. (11) 3091-3361.

E - Pacote Mensal 
A Lava e Leva Lavanderias fechou 2017 com saldo positivo. O fatura-
mento anual de toda a rede saltou de R$ 48 milhões em 2016 para R$ 57 
milhões no ano que se encerrou. O número de lojas abertas pelo Brasil 
também aumentou. Foram 90 novas lojas em 2017. A franquia oferece 
pacotes mensais para os clientes lavarem as roupas. O preço sai muito 
mais barato do que contratar uma diarista ou empregada doméstica, sem 
contar a economia na conta de luz, conta de água, sabão e amaciante. 
A faixa de roupas lavadas por mês é de três milhões em toda rede. Para 
2018, a meta é atingir mais de 400 unidades pelo país. Saiba mais em 
(www.lavaeleva.com.br).

F - Segurança Conectada
O sistema de telemática avançado OnStar, atinge mais de 50 mil assi-
nantes no Mercosul. Sistema inovador e exclusivo da Chevrolet, oferece 
ao motorista funções de Emergência, Segurança, Navegação, Concierge 
e Diagnóstico remoto. É o único serviço que oferece proteção adicio-
nal ao motorista ao auxiliar na recuperação de seu veículo em caso 
de roubo, também no atendimento em caso de acidentes ou em caso 
de atendimentos emergenciais. Com mais de 7 milhões de usuários 
ativos no mundo, o OnStar está há 20 anos nos EUA e é líder global em 
soluções de segurança conectada, serviços de mobilidade e tecnologia 
avançada de informação. No Brasil, o OnStar está disponível em toda a 
linha Chevrolet, do Onix, carro mais vendido do Brasil, até o TrailBlazer.

G - Defesa Pessoal
Os praticantes de Krav Maga, a defesa pessoal israelense, vão poder 
passar as férias praticando de uma maneira diferente. A Federação Sul 
Americana de Krav Maga, a única representante ofi cial da modalidade 

no Brasil, México e Argentina e detentora da marca Krav Maga no Brasil, 
realiza entre os próximos dias 18 e 21, o Summer Camp, um acampamento 
no qual os praticantes realizam uma série de atividades esportivas ao ar 
livre, além dos treinamentos de Krav Maga. Rapel, tirolesa, tiro ao alvo, 
atividades na piscina e na quadra poliesportiva, arco e fl echa e outras 
práticas serão realizadas na Kobilândia - área de treinamento de Krav 
Maga para civis e militares, localizada na serra do Rio de Janeiro. O Krav 
Maga foi criado por Imi Lichtenfeld, em Israel, para permitir a qualquer 
pessoa exercer o direito à vida. Saiba mais em: (www.kravmaga.com.br).

H - Aceita-se Bitcoin
A Reserva e a Reserva Mini, marcas de moda masculina e infantil, passam 
a aceitar bitcoin como forma de pagamento: (usereserva.com) e (usere-
servamini.com). Elas são as primeiras no mercado de moda a utilizarem 
pagamentos com a criptomoeda. As transações serão administradas pela 
Mundipagg, gateway de pagamentos que irá fazer a operação das vendas 
e o armazenamento dos bitcoins. Quando uma solicitação de pedido 
em bitcoin for feita pela Reserva para a Mundipagg, automaticamente 
é realizada a conversão de real para bitcoin, considerando a cotação 
daquele momento. Este valor é retornado para a Reserva na resposta 
da criação do pedido, exibindo o valor da compra em bitcoin para o 
comprador efetuar o pagamento. Tudo isso acontece em milissegundos.

I - Eletricista é o Mais Requisitado
A opção para essa época difícil continua sendo fazer bicos para obter uma 
renda. Um levantamento feito pela plataforma iPrestador – serviço gratuito 
para quem quer contratar profi ssionais -, mostrou quais o serviços mais 
buscados durante o ano passado. O levantamento levou em conta a base 
de usuário da plataforma e mostrou que o bico mais procurado pela popu-
lação foi o de eletricista, com cerca de 7% consultas. Logo atrás, aparece 
a posição de pedreiro, com 4%. Na última colocação, aparece o serviço 
de técnico de informática, com 1% das pesquisas. Para 2018, o serviço 
pretende chegar a 500 mil pessoas cadastradas, sendo que 50 mil delas 
serão profi ssionais. Atualmente, o serviço possui 7 mil usuários ativos, 
dos quais cinco mil são prestadores de serviço (www.iprestador.com.br).

J - Defi ciência Visual
A partir desta semana, a KLM oferecerá fi lmes com descrição de áudio por 
meio do seu sistema de entretenimento a bordo de voos intercontinentais. 
Isso garantirá que os passageiros com defi ciência visual, ou que possuam 
a visão comprometida, também possam desfrutar de fi lmes durante o voo. 
Isso refl ete a ambição da KLM em oferecer experiências memoráveis aos 
passageiros quando viaja. Os primeiros fi lmes com descrição de áudio 
são De Volta Pra Casa, Kingsman: O Círculo Dourado e Lego Ninjago: O 
Filme. A descrição de áudio é um meio de tornar fi lmes e programas de 
televisão acessíveis para pessoas com defi ciência visual ou com a visão 
limitada. Um narrador descreve todos os elementos visuais durante as 
pausas no diálogo, descreve os personagens, expressões faciais, sua 
localização e desenvolvimento de argumentos.

A - Palácio da Alvorada
Residência ofi cial dos Presidentes da República, o Palácio da Alvorada, 

novas modalidades e mais vagas em sua programação de férias. Aproposta 
é incentivar o público a frequentar o local neste período, atrair novos alu-
nos e dar continuidade às atividades desenvolvidas durante o semestre

Preço dos alimentos foi o principal responsável pela redução.

Segundo a Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), o índice 
fi cou abaixo dos 6,22% 

acumulados em 2016. O IPC-C1 
também fi cou abaixo do Índice 
de Preços ao Consumidor – 
Brasil, que mede a infl ação para 
todas as faixas de renda e que 
fechou o ano de 2017 em 3,23%. 

O recuo da taxa do IPC-C1 
entre 2016 e 2017 foi provocado 
principalmente pela defl ação 
(queda de preços) de 2,06% 
dos alimentos no ano passado. 
Em 2016, o grupo de despesas 
alimentação havia registrado 
infl ação de 7,10%. Os produtos 
e serviços de comunicação tam-
bém passaram de uma infl ação 
em 2016 (3,10%) para uma 
defl ação em 2017 (-0,31%).

O Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC), medido pela Fun-
dação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), na cidade 
de São Paulo, encerrou 2017 
com alta de 2,27%, variação 
bem abaixo da registrada em 
2016 quando apresentou acrés-
cimo de 6,54%. Dois dos sete 
grupos pesquisados tiveram 
recuo no acumulado de janeiro a 
dezembro: alimentos (-2,01%) 
e vestuário (-1,18%). A maior 
elevação no ano foi constatada 
em saúde (8,55%), seguida de 
Educação (7,94%); Transporte 
(4,43%); Despesas Pessoais 
(3,41%) e Habitação (3,18%).

Na comparação de dezembro 

último com novembro, o índice 
ganhou força ao passar de 0,29% 
para 0,55%, puxado, principal-
mente, pelos grupos Habita-
ção (de 0,34% para 0,73%) e 
Alimentação (de -0,68% para 
0,31%) e ainda sob o expressivo 
impacto dos reajustes no grupo 
Transporte com alta de 0,76%, 
mas em ritmo de desaceleração 
já que, em novembro, o aumento 
tinha sido ainda signifi cativo 
(0,89%). Nos demais grupos 
houve as seguintes oscilações: 
Despesas Pessoais (de 1,3% 
para 0,70%); Saúde (de 0,42% 
para 0,45%); Vestuário (de 
0,23% 0,11%) e Educação (de 
0,10% para 0,08%) (ABr).

Produção da indústria aumentou 0,2% em novembro e 

acumula alta de 0,9%.

A produção da indústria 
brasileira cresceu 0,2% de ou-
tubro para novembro de 2017, 
segundo dados da Pesquisa 
Industrial Mensal divulgados na 
sexta-feira (5), no Rio de Janei-
ro, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE). 
Esse foi o terceiro resultado 
positivo do setor, que acumula 
0,9% de alta. A indústria brasi-
leira também teve crescimento 
na comparação com novembro 
de 2016 (4,7%), no acumulado 
do ano (2,3%) e no acumulado 
de 12 meses (2,2%).

De outubro para novembro, 
foram observadas altas nas 
produções de bens interme-
diários, ou seja, os insumos 
industrializados para o setor 
produtivo (1,4%) e de bens 
de consumo duráveis (2,5%). 
Os bens de capital, isto é, as 
máquinas e equipamentos, se 
mantiveram estáveis de um 
mês para o outro, enquanto 
os bens de consumo semi e 

Transporte de 
encomendas com 
exigência de nota fi scal

O envio de encomendas sujeitas à 
tributação pelos Correios passou a 
ter a necessidade de apresentação 
de nota fi scal para todos os pacotes 
desde o início desta semana. A 
exigência é prevista em normas do 
Confaz, que, entre outros pontos, 
disciplina a cobrança de tributos 
pelos governos estaduais, como 
o ICMS. A obrigação é fi scalizada 
pelas secretarias de Fazenda dos 
estados. 

O envio não poderá mais ser 
feito sem que o pacote esteja 
com a nota fi scal afi xada na parte 
externa. Essa exigência vale para 
os produtos sujeitos à tributação. 
Para os aqueles sobre os quais não 
há incidência de ICMS, o remetente 
deve colar uma declaração de con-
teúdo, que é disponibilizada no site 
dos Correios. A regra já era válida 
e era exigida para encomendas de 
pessoas jurídicas, mas segundo os 
Correios ainda havia tolerância 
com pacotes sem nota. Contudo, 
em razão de notifi cações recebidas, 
a empresa decidiu adotar uma 
postura mais rigorosa.

Com isso, a obrigação passa a 
valer para qualquer pacote. Mesmo 
pessoas físicas não poderão postar 
encomendas sem a nota. Se alguém 
desejar comercializar um produto 
usado e quiser despachá-lo, tam-
bém terá de cumprir a obrigação. 
As notas precisam fi car na parte 
externa, mas não há necessidade 
de que a informação sobre o preço 
do produto fi que visível. Empresas 
que utilizam nota de pedidos maio-
res, com vários produtos enviados 
de forma separada, devem passar 
a emitir o documento fi scal por 
volume para que seja afi xado em 
cada pacote (ABr).
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Famílias com renda até
2,5 salários mínimos tiveram 
infl ação de 2,07% em 2017

O Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1 (IPC-C1), que mede a variação de preços da cesta de 
compras para famílias com renda até 2,5 salários mínimos, fechou 2017 com uma taxa de 2,07%

As outras seis classes de des-
pesas do IPC-C1 tiveram infl ação, 
mas cinco delas tiveram uma alta 
de preços mais moderada em 
2017 do que em 2016: vestuário 
(passou de uma inflação de 
3,59% para uma taxa de 1,48%), 
saúde e cuidados pessoais (de 
9,73% para 4,49%), educação, 
leitura e recreação (de 8,88% 
para 5,14%), transportes (de 
7,80% para 4,72%) e despesas 
diversas (de 11,21% para 3,87%). 

A única classe de despesas 
que teve aumento da taxa foi a 
habitação, cuja infl ação passou 
de 2,90% em 2016 para 4,49%. 
Em dezembro, o IPC-C1 teve 
uma defl ação de 0,03%, abaixo 
da infl ação de 0,21% registrada 
no mês anterior (ABr).

Produção industrial cresceu 
0,2%, segundo o IBGE

não duráveis recuaram 1,6%.
Metade das 24 atividades 

industriais pesquisadas re-
gistraram crescimento, com 
destaque para os produtos far-
macoquímicos e farmacêuticos 
(6,5%), perfumaria, sabões e 
produtos de limpeza (1,9%) e 
metalurgia (2,2%). Das outras 

12 atividades, onze tiveram 
queda e o setor de derivados 
de petróleo e biocombus-
tíveis manteve-se estável. 
As principais quedas foram 
observadas nos segmentos de 
bebidas (-5,7%), vestuário e 
acessórios (-5,8%) e produtos 
diversos (-9%) (ABr).

Infl ação em SP 2017 em 2,27% 
contra 6,54% de 2016



Contrabando
bate recorde

Em 2017 o Brasil 

conquistou mais um 

triste recorde: o país 

se tornou o maior 

mercado mundial de 

cigarros ilegais, que hoje 

respondem por cerca de 

48% de todos os cigarros 

vendidos

Este não é um problema 
recente nem exclusivo 
do país, mas há apenas 

6 anos o volume total deste 
mercado girava em torno de 
20%. Nenhum outro setor 
da economia, legal ou ilegal, 
apresentou crescimento se-
melhante no mesmo espaço 
de tempo. Entre os principais 
motivadores deste crescimen-
to está o exagero na dosagem 
de medidas que tinham como 
objetivo reduzir o consumo 
de cigarros no Brasil, mas que 
tiveram o efeito perverso de 
estimular o crescimento do 
mercado ilegal. 

O aumento de impostos 
promovido em anos recentes 
criou o cenário perfeito para 
a entrada de organizações 
criminosas neste mercado, 
que chega a ser tão ou mais 
lucrativo do que o tráfi co de 
drogas, mas com riscos infi -
nitamente menores, já que as 
penas para quem for fl agrado 
contrabandeando cigarros são 
muito curtas.

O Brasil já viveu momentos 
semelhantes no passado, e 
conseguiu solucionar o pro-
blema. 

Quem não se lembra da rea-
lidade do setor de informática 
entre os anos oitenta e 90? 
Para o consumidor comum, e 
mesmo para muitas empresas, 
a única forma de adquirir um 
computador moderno a preços 
acessíveis era buscar o mer-
cado informal, na forma dos 
famosos ‘PCs Frankenstein’, 
montados por empresas que 
traziam ilegalmente os com-
ponentes do Paraguai. Um 
estudo do Instituto de Desen-
volvimento Econômico e Social 
de Fronteiras (Idesf), mostra 
que mudanças na política 
tributária do setor promove-
ram a redução no volume de 
computadores contrabande-
ados apreendidos ao mesmo 
tempo em que expandiram a 
produção e a comercialização 
de produtos legais no Brasil. 

Entre 2005 e 2016, as apre-
ensões caíram de cerca de 10 

milhões de unidades para cerca 
de 3 milhões de unidades. No 
mesmo período, a produção 
nacional de computadores 
saltou de menos de 3 milhões 
de unidades para cerca de 13 
milhões de unidades. O cigarro 
passa hoje por um momento 
semelhante ao dos produtos 
de informática nas décadas de 
1980 e 90. Mas com diversos 
agravantes. 

Um dos principais é o des-
mantelamento da exitosa 
política nacional de redução 
de consumo, já que cigarros 
contrabandeados não se-
guem nenhuma das normas 
de controle de consumo es-
tabelecidas por lei, como a 
política de preço mínimo e a 
obrigatoriedade de que maços 
tragam informações e imagens 
sobre prejuízos à saúde. Com 
impostos que podem chegar a 
até 80% em alguns estados, os 
fabricantes brasileiros têm de 
conviver com o Paraguai, país 
que taxa o setor em apenas 
16%, uma das menores cargas 
tributárias sobre o cigarro do 
planeta. 

Vendidos livremente nas 
cidades brasileiras a preços 
inferiores aos R$ 5,50 esta-
belecidos em lei, em muitas 
localidades essas marcas são 
campeãs de venda. E por 
mais incrível que pareça hoje 
a marca líder de mercado no 
brasil é a Eight, fabricada 
pela Tabacalera del Este, 
empresa de propriedade do 
presidente paraguaio Horacio 
Cartes. A entrada de cigarros 
ilegais no Brasil não acontece 
de forma isolada. É comum 
lermos matérias na imprensa 
sobre a apreensão de cargas 
de cigarros acompanhadas de 
volumes menores de drogas e 
armamentos, que vão alimen-
tar o crescimento na violência 
urbana que tem sido a regra em 
todo o país nos últimos anos.

Precisamos nos livrar do 
problema do contrabando, não 
só de cigarros, mas em todas 
as suas frentes. O Brasil que 
nós queremos para o futuro 
não pode mais conviver com 
esta realidade que prejudica 
a saúde dos brasileiros, reti-
ra recursos fi nanceiros dos 
governos, contribui para a es-
calada na violência e estimula 
o desemprego no país. É hora 
de agir!

(*) - É presidente do Instituto de 
Desenvolvimento Econômico

e Social de Fronteiras.

Luciano Barros (*)
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Adesão automática a 
cadastro positivo de 
consumidores

A Câmara analisa o projeto do de-
putado Carlos Bezerra (PMDB-MT), 
que permite a abertura automática 
de cadastro positivo de consumido-
res, sem necessidade de autorização 
prévia do cadastrado, como ocorre 
hoje. Se a mudança na lei for apro-
vada, será necessário requerimento 
expresso do consumidor para sua 
exclusão do cadastro.

“Passados sete anos, notamos 
que o cadastro positivo ainda não 
logrou alcançar, de forma ampla 
e disseminada, os propósitos de 
sua criação”, argumenta o autor 
da proposta. Para ele, o principal 
motivo para a baixa efetividade 
é a necessidade de adesão do 
consumidor ao cadastro. “Dados 
apontam que a efetiva implanta-
ção do cadastro positivo poderia 
incluir 22,1 milhões de brasileiros 
no mercado de crédito e injetar 
R$ 1,1 trilhão na economia sob a 
forma de demanda por operações 
de crédito”, disse Bezerra. 

“Os incentivos à adesão ao ca-
dastro positivo poderiam, ainda, 
levar a uma redução de juros para 
74% da população adulta que hoje 
tem acesso a crédito”, completou. 
O parlamentar destaca ainda que 
a adesão automática ao cadastro 
positivo é mecanismo de cidadania 
fi nanceira inserido como um dos 
principais objetivos da Agenda BC+, 
formulada pelo Banco Central, com 
o objetivo de aprimorar o panorama 
legislativo vigente (Ag.Câmara).

Carvalho lembra que o pagamento de algumas pensões se 

perpetua, mesmo que o benefi ciário não tenha necessidade.

A Câmara analisa proposta 
que altera o Código Civil para 
estabelecer que a pensão 
alimentícia entre cônjuges 
deverá ser fi xada por prazo cer-
to, sempre que o requerente 
trabalhar ou tiver plenas con-
dições de se inserir no mercado 
de trabalho, resguardando 
casos excepcionais. O projeto 
foi apresentado pelo deputado 
Augusto Carvalho (SD-DF). 
Segundo o autor, ao fi xar a 
pensão alimentícia é preciso 
observar a proporção das ne-
cessidades de quem pede e os 
recursos de quem paga.

“A fi m de não tolerar a per-
petuação de injustas situações 
que pretendam perenizar a 
assistência, optou-se por traçar 

limites para que a obrigação de 
prestar alimentos não seja utili-
zada ad aeternum em hipóteses 
que não demandem efetiva ne-
cessidade de quem os pleiteia”, 
diz Carvalho. Segundo ele, 
esse tem sido o entendimento 
jurisprudencial do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

Augusto Carvalho afirma 
que o STJ tem considerado a 
obrigação uma exceção à re-
gra, “incidente apenas quando 
configurada a dependência 
do outro ou a carência de 
assistência alheia”. O projeto 
será analisado em caráter 
conclusivo pelas comissões de 
Seguridade Social e Família; e 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Direito de arena dos 
jogos de futebol também 
para treinadores

A Comissão de Ciência e Tecno-
logia da Câmara aprovou proposta 
que estabelece novas regras para 
o trabalho dos técnicos de futebol. 
O texto aprovado é o substitutivo 
da Comissão do Esporte, com 
emendas, ao projeto, do deputado 
José Rocha (PR-BA). Atualmen-
te, a Lei Pelé prevê que 5% das 
receitas oriundas do direito de 
arena deverão ser distribuídas aos 
atletas profi ssionais participantes 
dos eventos desportivos. O projeto 
propõe aumentar em 1,5 pontos 
percentuais a parcela a distribuir 
e destinar o montante à Federa-
ção Brasileira de Treinadores de 
Futebol. 

O relator na comissão, deputado 
Sandro Alex (PSD-PR), concor-
dou com a medida. “O intuito é a 
valorização e a profi ssionalização 
da categoria, tão necessária em 
tempos em que o futebol se tornou 
em espetáculo meticulosamente 
planejado e extremamente lucra-
tivo”, justifi cou. Ele ressaltou que, 
segundo estimativas publicadas 
pela imprensa, grandes clubes 
chegaram a receber pelos direitos 
relativos aos jogos do Campeonato 
Brasileiro da Série A cerca R$ 170 
milhões, cada um, no último ano. 
“A proposta restabelece a justiça 
social, uma vez que os treinadores 
também contribuem ativamente 
para os resultados dos times”, 
acrescentou Alex.

Entre as emendas aprovadas pela 
comissão está a redução do período 
mínimo de contrato de trabalho de 
treinadores de seis para três meses. 
“Devido à dinâmica necessária aos 
campeonatos transmitidos pela 
televisão, esse prazo mínimo deve 
ser diminuído”, argumentou o rela-
tor. A proposta tramita em caráter 
conclusivo e ainda será analisada 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Deputado Pedro Cunha Lima (PSDB-PB).

O deputado Pedro Cunha 
Lima (PSDB-PB) defende 
projeto de sua autoria que 
trata do rastreamento de 
encomendas por remetentes 
e destinatários. A proposta 
tramita em caráter conclusivo 
nas comissões da Câmara e 
já recebeu parecer favorável 
nas comissões de Defesa do 
Consumidor e de Ciência e 
Tecnologia. A iniciativa altera 
a chamada “Lei Postal”.

“O Brasil tem um longo ca-
minho a percorrer para poder 
ser chamado de um regime 
verdadeiramente de mercado. 
Ainda temos áreas em que o 
governo não apenas permite, 
mas determina o monopólio. 
Isso atenta contra a qualidade 
dos serviços prestados e en-
carece os valores cobrados. 
O projeto não acaba com 
o monopólio dos Correios, 
mas aumenta a segurança 
das entregas, ao determinar 
o rastreamento de todas as 
encomendas postadas, me-
diante fornecimento de CPF 
ou CNPJ”, esclarece o tucano.

Embora a Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos 
já ofereça tal funcionalidade 
nos serviços de encomendas, 
o rastreamento só é possível 
mediante a informação do 

O livro revela que Trump não esperava vencer as eleições.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, voltou 
a atacar a publicação do livro 
“Fire and Fury: Inside the 
Trump White House” (“Fogo e 
Fúria: Dentro da Casa Branca 
de Trump” em tradução livres), 
do jornalista Michael Wolff, 
afi rmando que a publicação 
está “cheia de mentiras”. Entre 
as revelações, Bannon acusou 
o fi lho do mandatário, Donald 
Trump Jr., de “traição” e de ter 
cometido um “ato antipatrió-
tico” por ter se reunido com 
uma advogada russa, durante 
a campanha eleitoral, para 
tentar achar informações que 
comprometessem a democrata 
e concorrente Hillary Clinton.

Em outro ponto, Bannon 
revelou que Melania Trump 
chorou copiosamente após a 
vitória do marido nas eleições, 
“mas não de felicidade”, e que 
houve um “choque total” com 
o feito do magnata no pleito de 
novembro de 2016. A publica-
ção também revela que a fi lha 
do mandatário, Ivanka, quer ser 
a “primeira presidente mulher” 
do país e que trabalha com o ma-
rido, que também é conselheiro 
do sogro, Jared Kushner, para 
atingir tal objetivo. Em outro 

Renato Araujo/Ag.Câmara
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Em setembro, o presiden-
te do Senado, Eunício 
Oliveira, avisou que o 

a Casa não vai mais receber 
medidas que chegarem da 
Câmara sem tempo hábil para 
a análise. As MPs entram em 
vigor quando são publicadas 
pelo presidente da República 
e têm prazo máximo de 120 
dias a análise do Congresso, ou 
perdem a validade. 

Na prática, os senadores 
muitas vezes não têm tempo 
de fazer alterações porque al-
gumas medidas chegam à Casa 
faltando menos de uma semana 
para o fi m desse prazo e não 
haveria tempo hábil para que 
voltassem à Câmara. “Nós va-
mos devolver MPs que cheguem 
aqui sem o prazo para que esta 
Casa possa modifi car, rejeitar, 
acatar e emendar matérias que 
venham votadas da outra casa. 
O sistema é bicameral, não é 
unicameral”, avisou o senador.

A regulamentação desse 
prazo é tema de uma proposta 

A versão mais recente  prevê que a MP começará a ser discutida 

por uma comissão especial em cada Casa, mas irá direto ao 

Plenário se for esgotado o prazo no colegiado.
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Divisão do prazo para medidas 
provisórias é desafi o para 2018
Em 2018, Câmara e Senado terão de lidar, mais uma vez, com uma discussão antiga, há anos sem 
solução: a divisão do prazo para a tramitação de medidas provisórias

modifi cado, a Câmara terá mais 
20 dias para analisar as altera-
ções. O prazo total permanece 
de 120 dias, mas o texto pode 
perder a validade com cem 
dias se nesse prazo não tiver 
sido votado nem na Câmara e 
nem no Senado. A aprovação 
do texto tem sido cobrada por 
senadores desde 2011.

O excesso de medidas edita-
das pelo governo tem sido alvo 
de críticas, tanto no Senado 
quanto na Câmara. Desde o 
início do governo de Michel 
Temer, em maio de 2016, foram 
editadas 91 medidas. A média 
supera quatro MPs por mês de 
governo. Em outubro, o presi-
dente da Câmara, Rodrigo Maia, 
afi rmou que passaria a devolver 
MPs que não atendessem aos 
requisitos de urgência e de re-
levância, necessários para esse 
tipo de medida. Eunício Oliveira 
também criticou o uso excessivo 
desse tipo de medida, que, na 
sua opinião, prejudica a atuação 
do parlamento (Ag.Senado). 

aprovada em 2011 pelo Sena-
do e enviada à Câmara, onde 
ainda não foi votada. A versão 
mais recente  prevê que, em 
vez de uma comissão mista, a 
MP começará a ser discutida 
por uma comissão especial em 
cada Casa, mas irá direto ao 
Plenário se for esgotado o prazo 

no colegiado. Hoje, só vai ao 
Plenário da Câmara depois de 
aprovação da comissão mista.

O texto também delimita 
prazos para a análise de cada 
uma das Casas. A Câmara terá 
70 dias para analisar a MP. 
Depois, serão dados 30 dias 
para o Senado. Se o texto for 

Proposta aumenta segurança 
de entregas pelos Correios

código próprio, informado no 
tíquete ou cupom. “Assim, 
quando esse código é perdido 
ou o documento original da 
compra é extraviado ou se torna 
ilegível, o usuário do serviço 
simplesmente não dispõe de 
meios para a localização e a 
recuperação do objeto postado, 
destacou o deputado parai-
bano, que acredita que a ras-
treabilidade das encomendas 
representa um benefício para a 
própria empresa de transporte, 
para seus usuários e para a 
economia do país.

Na Comissão de Ciência 
e Tecnologia, o projeto foi 
relatado pelo deputado Vitor 

Lippi (PSDB-SP). O parla-
mentar apresentou texto 
substitutivo no qual incluiu 
a possibilidade de rastreio 
das encomendas mediante 
fornecimento do número do 
CNPJ. Acrescentou ainda um 
dispositivo determinando que 
os dados pessoais fornecidos 
para viabilizar o rastreamen-
to da encomenda, deverão 
ser armazenados de forma 
segura e mantidos sob sigilo, 
não sendo permitido seu uso 
para qualquer fim diverso 
do próprio rastreamento da 
encomenda. O rastreamento 
será limitado a encomendas 
nacionais (Ag. Câmara).

Trump diz que livro sobre seu 
governo está ‘cheio de mentiras’

trecho, há a revelação de que 
Trump não esperava vencer as 
eleições - e que esse foi um dos 
motivos para não publicar, por 
exemplo, seu imposto de renda.

“Derrotado, Trump seria 
ainda mais famoso e um mártir 
de Hillary. Sua fi lha Ivanka e 
o genro Jared seriam celebri-
dades internacionais. Steve 
Bannon se tornaria o líder de 
fato do movimento do Tea 
Party [a ala radical do Partido 
Republicano]. Melania Trump, 
assegurada de que seu marido 
não seria presidente, poderia 
voltar a almoçar discretamente. 

Perder a eleição funcionaria 
para todos. Perder era ganhar”, 
diz o livro.

O texto ainda afirma que 
Trump e Melania dormem em 
quartos separados, “sendo a 
primeira vez que isso acontece 
desde a Casa Branca de Kenne-
dy” e que o magnata “detestou” 
que estrelas “nível A” se nega-
ram a participar do evento de 
sua posse, em janeiro de 2017. 
Os advogados do presidente ten-
taram impedir o lançamento do 
livro e já ameaçaram processar 
Bannon por “quebra de confi -
dencialidade” (ANSA).

Projeto prevê limite
de prazo para

pensão alimentícia
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Este ano de 2018 

é promissor para 

fomentar novos 

caminhos para o 

comércio eletrônico

O faturamento de R$ 8,7 
bilhões do e-commerce 
no período de vendas 

do Natal, com crescimento 
nominal de 13% na compa-
ração com os R$ 7,7 bilhões 
registrados no mesmo período 
do ano passado, é um indicador 
consistente sobre a tendência 
de recuperação da economia 
brasileira. 

Defi nitivamente, os resul-
tados, constantes de levanta-
mento da Ebit, que abrangem o 
movimento de 15 de novembro 
a 24 de dezembro, não po-
dem ser atribuídos somente 
à euforia da Black Friday ou 
à generosidade do Natal. Há 
mesmo sintomas de recupe-
ração do País.

É importante entender que, 
embora virtual, o e-commerce, 
como todos os segmentos, está 
absolutamente atrelado à eco-
nomia real, e o desempenho do 
setor no Natal de 2017 sinaliza 
um ano novo melhor para os 
brasileiros. É, literalmente, 
um e-termômetro das possibi-
lidades, agora mais concretas, 
de retomada do crescimento.

Há, de fato, oportunidades 

para todos os segmentos em 
2018: a infl ação está abaixo 
da meta, os juros mais baixos; 
o desemprego, embora alto, 
começa a diminuir, e a recessão 
- tecnicamente - está debelada, 
com crescimento do PIB em 
torno de 1% em 2017. 

Para o e-commerce, em 
particular, são importantes as 
novas perspectivas criadas por 
um mundo cada vez menos de-
pendente das cédulas de papel 
e mais adepto à digitalização 
dos pagamentos, além da ade-
rência de setores menores ou 
mais tradicionais da economia 
ao ambiente digital. 

Exemplo disso é a expansão 
do pagamento sem contato, 
que levou Jundiaí a ser pio-
neira na implantação de um 
sistema de mobilidade urbana 
que aceita cartões e celulares 
com função crédito e débito. 
O que falar também da PwC, 
uma das gigantes globais de 
contabilidade, que recebeu 
seu primeiro pagamento em 
bitcoins este ano? 

Considerando o quadro 
otimista acima, o 2018 é - 
certamente - muito promissor 
para fomentar novos caminhos 
para o comércio eletrônico, no 
Brasil e no mundo. 

 
(*) - É CEO do Pagar.me, empresa

de tecnologia Provedora de Serviços 
de Pagamentos.

O e-termômetro da 
economia no ano novo

Alessandra Giner (*)
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REGISTRAR COMO FUNCIONÁRIO
Sócio que não é administrador e não faz retirada de pró-labore, pode 
ser registrado como funcionário? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM SALÁRIO FIXO, ACRESCIDO DE COMISSÃO SOBRE 
VENDAS, COMO DEVO PROCEDER NO HOLERITE. INCIDE INSS E FGTS 
SOBRE O VALOR DA COMISSÃO?

Esclarecemos que conforme art.457, §1º da CLT comissão integra o 
salário do empregado desta forma, está sujeita ao desconto de INSS 
e FGTS. No holerite deverá estar discriminado qual o valor do salário 
fixo e discriminado também o valor da comissão.

CONCEDER VALE ALIMENTAÇÃO
Vale alimentação é devido a funcionários que estejam com contrato sus-
penso ou interrompido? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS COLETIVAS
Férias Coletivas com a Reforma Trabalhista, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO A EMPRESA DEVE REPASSAR OS VALORES REFERENTES A 
PENSÃO DESCONTADA DO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO, SEMPRE 
NO QUINTO DIA ÚTIL, PARA OS PENSIONISTAS INDICADOS EM OFÍCIO?

A empresa deve se ater ao que estiver previsto no ofício. Considerando 
que não há previsão expressa em relação a data que deve ser paga para 
os pensionistas entendemos que deve ser a data que o empregado 
recebe o seu salário, no caso mencionado no quinto dia útil.

FALTAS NO AVISO PRÉVIO
Funcionário foi dispensado sem justa causa para cumprir o aviso prévio 
de 30 dias, porém ele fez uma carta de próprio punho alegando que 
NÃO irá cumprir o aviso e está ciente do desconto. Qual é o prazo para 
pagamento, deve ser descontado como faltas? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

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

EPT - Engenharia e
Pesquisas Tecnológicas S/A

CNPJ nº 60.730.645/0001-01 - NIRE 353.000.588-61
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente Edital, ficam os Senhores Acionistas da EPT - Engenharia e Pesquisas
Tecnológicas S/A, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se
no dia 16 de janeiro de 2018, às 14:30h, em sua sede social, situada a Avenida São
José, 450 - Ayrosa - Osasco/SP - CEP 06283-120, afim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: 1) Autorização para diretoria exercer livre negociação junto a
instituições bancárias, para obter novos contratos de empréstimos e financiamentos de
longo prazo, visando a redução das dívidas em aberto; 2) Autorização para a Diretoria
efetuar empréstimos junto a instituições financeiras de curto e longo prazo, para obtenção
de recursos para pagamento dos 13º salários de 2016 e salário de agosto de 2017, dos
colaboradores da empresa, visando cumprimento dos Termos de Ajuste de Conduta
firmados com o Ministério Público do Trabalho em valor estimado de R$ 826.000,00.
3) Autorização para a Diretoria efetuar a venda do imóvel sede da Filial de Porto Alegre,
situado a Rua Marcelo Gama, 41 - Higienópolis - Porto Alegre/RS; 4) Autorização para
a Diretoria efetuar venda do imóvel de propriedade da EPT, situado em Porto Alegre,
matrícula 136.925 e sua respectiva vaga de garagem autônoma, matrícula 137.031
localizados na Avenida Mauá, 2011 conjunto 1401; 5) Autorização para a Diretoria
efetuar a venda do imóvel situado na Cidade de São Sebastião de propriedade da EPT,
na Rua Fabio Cassio, 177 transcrição nº 12.811; 6) Autorização para a Diretoria efetuar
a venda de dois imóveis de sua propriedade localizados na cidade de Osasco, um na
Rua Haro Alaminos matrícula 18.688 e outro na Avenida São José 450 matrícula
41.107; 7) Autorização para a Diretoria oferecer em garantia os imóveis acima descri-
tos, tanto junto a negociações com instituições financeiras como em negociação direta
com fornecedores visando “dação em pagamento”, bem como oferecer como garantia
judicial em demandas movidas contra a EPT; 8) Outros assuntos de interesse da
Sociedade. Osasco, 06 de Janeiro de 2018. Jonas Francisco Corrêa Duarte - Diretor
Executivo, Eduardo Antonio Serrano - Diretor Comercial.                   (06, 09 e 10)

São Paulo , 31 de dezembro de 2016
Green Stone Participações e Investimentos Ltda. - Denise Lima Seiler Nobuioshi Tanaka - CT - CRC 1SP150348/O-5

Green Stone Participações e Investimentos Ltda.
CNPJ: 18.035.988/0001-90

Demonstrações Financeiras Apuradas no Período de 01/01 a 31/12/2016 e 2015
Balanço Patrimonial 2016 2015

Ativo/Ativo Circulante 2.416.736,88 1.832.568,20
 Caixa e Equivalentes de Caixa 15.548,56 21.099,01
  Caixa Administrativo 200,85 200,85
  Bancos Conta Movimento 15.347,71 20.898,16
 Outros Créditos 2.380.909,96 1.791.095,25
  Valores a Receber Diversos 244.504,11 213.938,76
  Lucros/Dividendos a Receber 2.136.405,85 1.577.156,49
 Despesas do Exercício Seguinte 20.278,36 20.373,94
  Prêmios de Seguro 18.946,70 20.373,94
  Despesas Diversas 1.331,66 –
Ativo não Circulante 7.105,00 1.071.216,45
 Investimentos
  Participações em Empresas 1.735,00 1.070.151,45
 Intangível
  Marcas e Patentes 5.370,00 1.065,00
Total do Ativo 2.423.841,88 2.903.784,65

Balanço Patrimonial 2016 2015
Passivo/Passivo Circulante 1.118.130,60 43.927,84
 Fornecedores Diversos 27.862,73 18.004,09
 Contas a Pagar 1.088.306,35 24.702,35
 Obrigações com Pessoal e Encargos 1.636,80 1.221,40
 Obrigações Tributárias 324,72 –
Patrimônio Líquido 1.305.711,28 2.859.856,81
 Capital Social 473.400,00 473.400,00
 Reservas de Lucros
  Reserva Legal 43.690,88 –
 Lucros/Prejuízos Acumulados 788.620,40 2.386.456,81
  Lucros Acumulados 788.620,40 1.511.166,01
  Resultado do Período – 875.290,80
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 2.423.841,88 2.903.784,65

Demonstração do Resultado 2016 2015
Receitas/Despesas Operacionais 877.279,63 880.239,59
 Despesas com Pessoal (93.989,88) (84.320,54)
 Gerais e Administrativas (119.571,06) (102.870,40)
 Despesas Tributárias (1.153,95) (1.090,92)
 (+) Resultado Positivo Equivalência  Patrimonial1.091.994,52 1.068.521,45
Resultado antes das Receitas e
 Despesas Financeiras 877.279,63 880.239,59
Resultado Financeiro
 (–) Despesas Financeiras (3.462,01) (4.948,79)
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro 873.817,62 875.290,80
 C.S.S.L. - Presumido – –
 I.R.P.J. - Presumido – –
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 873.817,62 875.290,80
Lucro/(Prejuízo) por Quota de Capital 1,85 1,85

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Em 01/11/2017, às 15h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em virtude da
presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Após discussão da 
matéria da ordem do dia, os Membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos: (i) pela eleição para os cargos de
Diretores, cujo mandato será de 01 ano, a contar da presente data, dos senhores: a) Tomoaki Koyasu, japonês, casado, bacharel em ciências
sociais, RNE nº G176663-4 DELEMIG/SR/SP, CPF/MF nº 238.236.778-45, ao cargo de “Diretor Financeiro”; b) Motoo Yamazaki, japonês, 
casado, bacharel em artes, RNE nº V940740-W DPF/MJ, CPF/MF nº 236.546.158-13, ao cargo de “Diretor de Operações”; c) Takeshi 
Shimoyama, japonês, solteiro, bacharel em artes, RNE nº V456081-8 DELEMIG/SR/SP, CPF/MF nº 238.655.228-40, ao cargo de “Diretor de
Controladoria”; e d) Yohei Mizukami, japonês, casado, bacharel em artes, RNE nº G307417-5 DPF/MJ, CPF/MF nº 239.150.158-73, ao Cargo
de “Diretor”, sem designação específica, todos residentes e domiciliado São Paulo/SP, com escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar,
conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010. Os Diretores eleitos tomaram posse dos respectivos cargos, mediante assinatura dos termos 
de posse, lavrados em livro próprio e declararam para os fins de direito que não se encontram impedidos. (ii) diante da deliberação anterior,
consolidar a composição da Diretoria da Companhia: a) José Feres Kfuri Júnior, brasileiro, casado, empresário, RG nº 10.306.388 SSP/SP,
CPF/MF nº 035.364.118-94, designado “Diretor Presidente”; b) Marcos Elias Simantob, brasileiro, casado, administrador, RG nº 18.160.325-1
SSP/SP, CPF/MF nº 105.600.108-93, designado “Diretor Comercial”; c) Marcus Vinicius Menezes Cardoso, brasileiro, casado, contador, 
CRC nº 0875-930-0-RJ, CPF/MF nº 012.187.637-36, designado “Diretor Administrativo”; d) Tomoaki Koyasu, japonês, casado, bacharel em
ciências sociais, RNE nº G176663-4 DELEMIG/SR/SP, CPF/MF nº 238.236.778-45, designado de “Diretor Financeiro”; e) Motoo Yamazaki,
japonês, casado, bacharel em artes, RNE nº V940740-W DPF/MJ, CPF/MF nº 236.546.158-13, designado “Diretor de Operações”; f) Takeshi 
Shimoyama, japonês, solteiro, bacharel em artes, RNE nº V456081-8 DELEMIG/SR/SP, CPF/MF nº 238.655.228-40, designado “Diretor de
Controladoria”; e g) Yohei Mizukami, japonês, casado, bacharel em artes, RNE nº G307417-5 DPF/MJ, CPF/MF nº 239.150.158-73, designado 
“Diretor”, sem designação específica, todos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com escritório na Rua Álvaro Anes, nº 56, 5º andar, 
conjuntos 51 e 52, Pinheiros, CEP 05421-010. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinaturas: Mesa: Yuji 
Hayashi - Presidente e José Feres Kfuri Júnior - Secretario. Membros do Conselho de Administração: Yuji Hayashi, Hidenobu Kumada, José
Feres Kfuri Júnior, Tadaaki Kurakake, Tomoaki Koyasu. JUCESP nº 564.502/17-0 de 18/12/17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

NCVP Participações Societárias S/A
C.N.P.J. nº 07.278.168/0001-02 - N.I.R.E.: 35.300.321.812

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
1. Data, hora e Local: 22/11/2017, às 11h, no edifício da sede social da Companhia. 2. Presenças: Acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Emmanuel Pelege; Secretáriio: Sr. Marcelo Luis Santilli. 4. Publicações:
Dispensada a convocação prévia, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas da 
Companhia. 5. Ordem do Dia: (a) alteração da sede social da Companhia; (b) alteração da redação do artigo 1º do Estatuto Social da
Companhia; (c) ampliação do objeto social da Companhia; (d) alteração da redação do artigo 2º do Estatuto Social; e (e) consolidação da
redação do Estatuto Social da Companhia. 6. Resumo das Deliberações: A AGE, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas,  
(a) aprovou a alteração do endereço da sede social da Companhia, de modo que essa passe a localizar-se em SP/SP, na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporte Towers; (b) aprovou,
dada a deliberação acerca da alteração do endereço da sede social, a nova redação do artigo 1o do Estatuto Social, a qual passa a ser a
seguinte: “Artigo 1o - Sob a denominação de NCVP Participações Societárias S/A (“Companhia”), fica constituída uma Sociedade Anônima,
que será regida pelas disposições deste Estatuto Social e da legislação aplicável, com sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8o andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporte Towers;
(c) aprovou a ampliação do objeto social da Companhia, de modo a nele incluir as atividades de intermediação e agenciamento de serviços e
negócios em geral, exceto imobiliários; (d) aprovou, dada a deliberação acerca da ampliação do objeto social, a nova redação do artigo 2º do 
Estatuto Social, a qual passa a ser a seguinte: “Artigo 2º - A Companhia tem por objeto (i) a participação em outras sociedades, como quotista
ou acionista; e (ii) as atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.”; e (e) aprovou a
consolidação da redação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a ter a redação conforme o Anexo A a esta Ata. 7. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, 
aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Mesa: Emmanuel Pelege - Presidente da Mesa; Marcelo Luis Santilli - Secretário.
Acionistas Presentes: BNP Paribas Asurance S.A. - Emmanuel Pelege - Procurador; Cardif Assurances Risques Dives S/A - Emmanuel
Pelege - Procurador. JUCESP nº 573.252/17-8 em 21/12/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. Estatuto Social de NCVP
Participações Societárias S/A. Denominação, Sede e Foro Jurídico: Artigo 1o - Sob a denominação de NCVP Participações Societárias 
S/A (“Companhia”), fica constituída uma Sociedade Anônima, que será regida pelas disposições deste Estatuto Social e da legislação aplicável, 
com sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8o andar, conjunto 81, parte, Vila
Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporte Towers. § Único: A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir e encerrar filiais,
escritórios, agências e estabelecimentos em qualquer parte do território nacional e no exterior. Objeto Social: Artigo 2º - A Companhia tem 
por objeto (i) a participação em outras sociedades, como quotista ou acionista; e (ii) as atividades de intermediação e agenciamento de serviços
e negócios em geral, exceto imobiliários. Duração: Artigo 3º - A Companhia existirá por prazo indeterminado. Capital Social: Artigo 4o -  
O capital social da Companhia é de R$ 93.747.753,00, representado por 93.747.753,00 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.  
§ 1º: As ações poderão ser representadas por cautelas ou títulos múltiplos, na forma da lei. § 2º: As cautelas ou títulos múltiplos representativos
das ações deverão ser assinados por quaisquer 2 Diretores ou por 2 procuradores com poderes especiais, observado o disposto no artigo 24 
da Lei 6.404/76. § 3º: Cada ação conferirá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § 4º: Os acionistas poderão obter, a qualquer
tempo, o desdobramento ou o agrupamento de certificados representativos de ações, pagando os custos de tais operações. Artigo 5o - Nos
casos de aumento de capital, os acionistas terão preferência na subscrição de novas ações, na proporção das que já possuírem. O direito de
preferência à subscrição de novas ações deverá ser exercido no prazo fixado pela Assembleia Geral, o qual não poderá ser inferior a 30 dias, 
a partir da primeira publicação do respectivo aviso aos acionistas. Administração e Representação: Artigo 6º - A Companhia será
administrada e representada por uma Diretoria composta por até 3 membros residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela
Assembleia Geral. Os Diretores terão as seguintes designações: “Diretor Presidente”, “Diretor Vice-Presidente” e “Diretor Financeiro”.  
§ 1º: Os Diretores terão mandato de 3 anos, permitida a reeleição. Os Diretores permanecerão em seus cargos até que seus sucessores sejam 
empossados. § 2º: Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas de Reuniões de
Diretoria, independentemente de prestação de caução ou de outra garantia de gestão. § 3º: Os Diretores receberão a remuneração que for 
determinada pela Assembleia Geral que os eleger. Artigo 7º - A Diretoria reunir-se-á na sede social, ou em qualquer das filiais, sempre que
convocada na forma deste Estatuto. § 1º: As reuniões de Diretoria deverão ser instaladas com a presença da maioria dos Diretores em exercício,
e serão convocadas com antecedência mínima de 5 dias, salvo casos de urgência, em que a convocação poderá ser feita sem a antecedência 
indicada. As resoluções da Diretoria serão tomadas por maioria de votos. § 2º: Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas em livro próprio. 
Artigo 8º - Os Diretores, além do disposto nos artigos 9o, 10 e 11 abaixo, terão as seguintes atribuições: (a) Diretor Presidente: convocar e 
presidir a Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei 6.406/76; (b) Diretor Vice-Presidente: auxiliar o Diretor 
Presidente no exercício de suas funções, quando necessário; substituir o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro em seus eventuais
impedimentos, exercendo as funções daqueles cumulativamente com as suas funções; manter em ordem os arquivos, livros, documentos e
correspondências da Companhia; (c) Diretor Financeiro: zelar pelo equilíbrio financeiro da Companhia, aplicando os seus haveres de acordo 
com as definições da Assembleia Geral; substituir o Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente em seus eventuais impedimentos, exercendo
as funções daqueles cumulativamente com as suas funções. Artigo 9º - Nos limites de representação da Companhia fixados pelo artigo 11 e 
seus parágrafos, os Diretores ficarão investidos das atribuições e dos poderes que a lei lhes confere para assegurar o funcionamento regular 
da Companhia e orientação geral de seus negócios, exceção feita às deliberações que, pelo presente Estatuto Social e pela lei, forem privativas
da Assembleia Geral de Acionistas. § Único: Será vedado aos Diretores e à Diretoria usar a denominação social em negócios estranhos aos
interesses da Companhia, conflitantes ou concorrentes com os objetivos sociais. Artigo 10 - Compete aos Diretores: a) zelar pelo cumprimento 
da lei e deste Estatuto Social; b) reunir-se ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, quando necessário, a fim de tomar
conhecimento dos negócios sociais e determinar a orientação e as medidas necessárias ao seu andamento; c) elaborar o orçamento anual
da Companhia; d) representar a Companhia, de conformidade com as atribuições ditadas por este Estatuto Social e pela Assembleia Geral; 
e) redigir o balanço geral das contas do exercício, propor a distribuição dos resultados e elaborar o relatório a ser apresentado à Assembleia 
Geral. Artigo 11 - Observado o disposto nos parágrafos abaixo, a Companhia será representada pelos Diretores para a prática dos seguintes 
atos: (a) administração, gestão e supervisão dos negócios da Companhia, de acordo com as diretrizes determinadas pela Assembleia Geral; 
(b) correspondências gerais da Companhia; (c) celebração de contratos, acordos e assunção de obrigações em nome Companhia; 
(d) representação da Companhia, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, perante quaisquer terceiros, qualquer órgão público ou
autoridade federal, estadual ou municipal, assim como autarquias governamentais, sociedades de economia mista, entidades paraestatais, e 
de qualquer instituição de crédito; (e) realização de transações bancárias com qualquer instituição financeira, abertura e fechamento de contas
correntes, emissão e endosso de cheques, emissão de duplicatas; (f) outorga de fiança, emissão de notas promissórias, aceite de letras de
câmbio, de avais e cauções; (g) contratação de empréstimos e financiamentos, bem como alienação e/ou oneração de bens patrimoniais da
Companhia; (h) aprovação e fixação das instruções internas e regras da Companhia, observadas as decisões da Assembleia Geral a este 
respeito; (i) contratação e demissão de profissionais ou empregados; (j) outorga de procurações em nome da Companhia. § 1º: Para os atos 
de indicados nos itens (c), (f), (g) acima, a Companhia será representada pela assinatura conjunta de quaisquer 2 (dois) Diretores. Para os
demais atos, a Companhia poderá ser representada isoladamente por qualquer dos Diretores, ou ainda por procurador constituído de acordo
com o § 2º abaixo. § 2º: As procurações da Companhia deverão ser assinadas em conjunto por quaisquer 2 Diretores, especificarão os poderes 
concedidos e terão prazo de validade que não excederá 30 dias contados da data da próxima Assembleia Geral Ordinária realizada. Esta regra
do prazo de validade não será aplicada às procurações ad judicia, para defesa dos interesses da Companhia em juízo ou em procedimentos
administrativos, que serão outorgadas por prazo indefinido. § 3º: Em atos a serem realizados fora do município da sede social, a Companhia
poderá fazer-se representar, isoladamente, por um procurador especialmente designado e com poderes específicos, constituído conforme 
§ 2o deste artigo. Assembleias Gerais: Artigo 12 - A Assembleia Geral é o órgão soberano da Companhia e reunir-se-á, ordinariamente,
dentro dos quatro meses seguintes ao encerramento do exercício social, e extraordinariamente, sempre que houver necessidade e assim for 
regularmente convocada. § Único: A Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer dos Diretores, ou ainda por qualquer Acionista
aclamado pela maioria dos presentes, cabendo ao Presidente a escolha do Secretário. Artigo 13 - A Assembleia Geral será convocada por 
qualquer dos Diretores através de anúncios publicados pela imprensa, como manda a lei, e deles devem constar a ordem do dia, ainda que
sumariamente, e o dia, a hora e o local da reunião. Artigo 14 - É necessária a aprovação de acionistas que representem, no mínimo, 51% de
ações constantes do livro de presença de acionistas e que tenham direito a voto para deliberar a respeito das seguintes matérias: (a) eleição
dos membros da Diretoria; (b) criação de ações preferenciais ou aumento de classe existente sem guardar proporção com as demais, salvo
se já previstos ou autorizados pelo Estatuto; (c) criação de partes beneficiárias; (d) alteração do dividendo obrigatório; (e) mudança do objeto 
da Companhia; (f) incorporação da Companhia em outra, sua fusão ou cisão; (g) dissolução da Companhia ou cessação do estado de
liquidação; (h) redução ou aumento do capital social; (i) modificação do Estatuto Social; (j) emissão de debêntures conversíveis em ações; 
(k) constituição de ônus e/ou garantias reais sobre bens do ativo da Companhia; (l) exame e aprovação das demonstrações financeiras, bem 
como deliberação acerca da destinação dos lucros. Artigo 15 - Uma vez convocada a Assembleia Geral, ficarão suspensas as transferências
de ações, até que a mesma se realize ou que seja declarada sem efeito a sua convocação. Conselho Fiscal: Artigo 16 - A Companhia terá
um Conselho Fiscal, não permanente, composto de, no mínimo, 3, e no máximo 5 membros, além de suplentes em igual número, acionistas 
ou não, residentes no país, somente funcionando quando solicitado por acionistas, na forma da lei. § Único: Para seu eventual funcionamento,
o Conselho Fiscal terá a composição, os requisitos, a remuneração e a competência que a lei lhe confere. Exercício Social, Lucros e sua 
Distribuição: Artigo 17 - O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, data em que serão preparados o Balanço
Patrimonial e as Demonstrações de Resultados. § 1º: O lucro líquido apurado terá a seguinte destinação: a) 5% para a constituição do Fundo
de Reserva Legal, observado o disposto no artigo 193 da Lei nº 6404/76; e b) o saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, 
por proposta da administração. § 2º: Também de acordo com a decisão dos acionistas em Assembleia Geral, poderá ser implementado o 
pagamento de Juros sobre Capital Próprio, sendo que o valor pago a este título poderá ser considerado como distribuição de dividendos pela 
Companhia. § 3º: A Diretoria poderá preparar balanços intermediários e distribuir lucros com base em referidos documentos. Dissolução e
Liquidação: Artigo 18 - No caso de dissolução ou liquidação da Companhia, serão observadas as disposições legais aplicáveis, competindo
à Assembleia determinar o modo pelo qual deva ser processada, bem como nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar 
nesse período. Cessão e Transferência de Ações: Artigo 19 - As ações da Companhia não poderão ser transferidas, alienadas ou cedidas, 
de qualquer forma, por um dos acionistas, sem anteriormente ser dado o direito de preferência de compra aos outros acionistas, 
proporcionalmente às ações já possuídas, na forma do parágrafo único, infra. § Único: Caso um acionista deseje transferir ou dispor de todas
ou de parte de suas ações em favor de terceiros, deverá oferecê-las, em primeiro lugar, aos demais acionistas da Companhia. Tal oferta deverá 
ser feita por carta registrada, mediante apresentação de recibo, devendo ser efetivamente considerada a partir da data de seu recebimento.  
O acionista, recebendo a oferta, terá o prazo de 30 dias para exercer seu direito de aquisição ou para recusar a oferta, sendo o silêncio 
interpretado como recusa. Caso o(s) acionista(s) não queira(m) exercer seu direito de aquisição, total ou parcialmente, poderá o acionista
vendedor oferecê-las, após o prazo de 30 dias supramencionado, a terceiros, desde que em condições iguais ás ofertadas aos demais
acionistas. Artigo 20 - As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o competente para dirimir as
controvérsias resultantes do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro, ainda que privilegiado.

Ciências da Saúde/Jornal da USP

Salgadinhos, refrigerantes e biscoitos: 
alimentos ultraprocessados feitos 
com ingredientes de baixo custo e 

pouco valor nutricional – muito açúcar, 
sódio, aditivos e sal.  Produzidos com o 
intuito de serem “irresistíveis” e consumi-
dos facilmente, esses alimentos oferecem 
riscos à saúde ao promover a obesidade, 
diabete e outras doenças crônicas relacio-
nadas à alimentação.

Estudos sobre esses produtos e sua infl u-
ência na saúde humana foram apresentados 
na revista científi ca Public Health Nutrition 
(volume 21, 2018), editada pela Sociedade 
Britânica de Nutrição. O número especial é 
dedicado à classifi cação criada pelo Núcleo 
de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição 
e Saúde (Nupens) da USP sobre o grau de 
processamento industrial de alimentos.

“É uma proposta metodológica que 
tem impacto no primeiro mundo”, afi rma 
o professor Carlos Augusto Monteiro da 
Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP 
e membro do Nupens. Para ele, os artigos 
confi rmam a hipótese sobre os ultraproces-
sados não serem saudáveis. Mais do que 
isso, o professor acredita que a classifi cação 
possui dimensão política, pois confronta a 
indústria alimentícia, que insiste em negar 
os malefícios desses alimentos à saúde.

A maioria das embalagens dos ultra-
processados verifi cados em um estudo na 
Austrália, por exemplo, trazia declarações 
nutricionais enganosas e os apresentava 
como “saudáveis”, apesar da alta preva-
lência de adição de açúcares adicionados 

Baixo custo e pouco valor nutricional 
são receita de ultraprocessados

Para especialista, conceito de alimentos ultraprocessados confronta a indústria, que insiste em negar 
seus malefícios à saúde

Número especial da Public Health Nutrition tem artigos sobre classifi cação de alimentos 

desenvolvida por pesquisadores da USP, incluindo a categoria ultraprocessados, de que 

os biscoitos industrializados são exemplo.

Arte sobre fotos / Pixabay/CC

e do questionável valor nutricional. Para 
a autora do estudo, o grau de declarações 
inadequadas ou imprecisas presentes é 
preocupante, particularmente em emba-
lagens destinadas a atrair crianças.

A classifi cação denominada “Nova” foi 
proposta pela primeira vez em um artigo 
publicado em 2009 pela mesma revista. 
Desde então, vem sendo utilizada em 
estudos sobre sistema alimentar, dieta e 
saúde, em documentos técnicos de orga-
nismos internacionais, como a Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO) e a Organização Pan-
-Americana de Saúde, na orientação de 
políticas públicas em alimentação e nu-
trição e na construção de guias nacionais 

para a promoção da alimentação saudável 
e sustentável.

O conceito é fruto do projeto temático 
Consumo de alimentos ultraprocessados, 
perfi l nutricional da dieta e obesidade em 
sete países e se divide em quatro classifi ca-
ções. A primeira categoria é composta de 
alimentos in natura, que devem ser a base 
da alimentação, como frutas e hortaliças. O 
segundo grupo é formado por ingredientes 
relativos à preparação culinária, o óleo, sal 
e açúcar, por exemplo. Já o terceiro são os 
alimentos preparados com adição de sal, 
açúcar ou outras substâncias do grupo 
dois, são eles: queijo, pães, legumes em 
conserva, entre outros. A última categoria 
se refere aos ultraprocessados.

São Paulo - Em meio a uma 
série de reclamações de mo-
toristas e das empresas de 
transporte por aplicativo com 
as novas regras para o setor, 
a Prefeitura de São Paulo fez 
algumas alterações para reduzir 
as exigências aos condutores de 
app. O curso obrigatório, que 
eles têm de fazer para obter a 
autorização de trabalho, agora 
poderá ser 100% à distância 
(antes, eram 12 horas à distân-
cia e 4 presenciais). 

Além disso, o prazo para a 
inspeção dos automóveis foi 
ampliado para o dia 28 de 
fevereiro. A resolução 16, do 
Conselho Municipal do Uso do 
Viário (CMVU), editada no ano 
passado, também previa que 
os motoristas teriam de apre-
sentar seus atestados de bons 
antecedentes à Prefeitura. 
Esse envio, agora, poderá ser 
feito pelas próprias empresas 
de app. Ao ser publicada, a 
resolução deu prazo até 10 
de janeiro para que o setor de 
adaptasse. 

Agora, a Prefeitura amplia 
o prazo para a vistoria dos 
veículos -- ela é necessária 
para a obtenção do Certifi ca-
do de Segurança do Veículo 
de Aplicativo (CSVAPP), um 
dos dois novos documentos (o 
outro é o Cadastro Municipal 
de Condutores, Conduapp). 

São Paulo - O prefeito de São 
Paulo, João Doria, sancionou na 
quinta-feira (4), a mudança do 
nome do Viaduto Pedroso para 
Viaduto Pedroso - Bispo Tid 
Hernandes. A mudança é uma 
homenagem ao bispo evangé-
lico Tid Hernandes, fi lho dos 
fundadores da Igreja Apostóli-
ca Renascer em Cristo, Sonia 
e Estevam Hernandes, morto 
em 2016.

A Lei Municipal 16.788/18 é de 
autoria dos vereadores evangé-
licos Carlos Apolinário (PDT) e 
Gilberto Nascimento (PSC) e foi 
aprovada na Câmara Municipal 
de Vereadores em dezembro. 

Uma placa será afi xada no viadu-
to com a nova denominação. “A 
execução da presente lei contará 
com recursos orçamentários 
próprios, suplementados se 
necessário”, diz o texto. 

Outro viaduto de São Paulo foi 
recentemente alvo de críticas 
após ser batizado com o nome 
da ex-primeira dama Marisa 
Letícia, que foi casada com o 
ex-presidente Lula. A lei foi 
sancionada em dezembro pelo 
então prefeito em exercício 
Milton Leite (DEM), presidente 
da Câmara, e foi classifi cada por 
Doria como “uma homenagem 
injusta” (AE).

Viaduto Pedroso vai mudar de nome Após reclamações, Doria reduz 
exigências para motoristas

de aplicativos

As mudanças são resultado de 
tratativas feitas pela Secreta-
ria Municipal de Transportes 
e representantes do setor. As 
principais fontes de reclamação 
dos motoristas, entretanto, 
permanecem inalteradas. 

Eles reclamam da idade 
máxima permitida dos carros, 
de 5 anos, sob alegação de que 
não conseguirão trocar de carro 
com frequência por meio desse 
trabalho. Se queixam ainda da 
exigência de carros apenas com 
placas de São Paulo, o que res-
tringe o tráfego entre a capital e 
as 38 demais cidades da região 
metropolitana. Um protesto da 
categoria continua marcado 
para a próxima segunda-feira 
(8) (AE).

Prefeito de São Paulo

João Doria .
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

São Paulo, sábado a segunda-feira, 06 a 08 de janeiro de 2018 Página 6

Fotos: Divulgação

Especial

(*) Geraldo Nunes, jornalista e memorialista, integra a Academia Paulista de 
História. (geraldo.nunes1@gmail.com).

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Era uma vez um repórter
aéreo na noite do réveillon
Vou contar uma história que só quem conhece São Paulo consegue entender em seu sentido mais amplo. Era 
véspera de ano-novo, dia 31 de dezembro de 1998, e aconteceu comigo na atividade de repórter-aéreo a 
bordo de um helicóptero modelo Robinson R-22 de dois lugares e motor a pistão, sobrevoando as estradas desde a manhã até a noite, 
especialmente o Sistema Anchieta-Imigrantes

Em plena febre dos telefones celulares, os ouvintes ligavam 
sem parar para a emissora, a extinta Rádio Eldorado AM 
porque depois de um congestionamento monstro iniciado 

no dia anterior, o dia de véspera do réveillon amanhecia com 
Sistema Anchieta - Imigrantes travado de ponta a ponta, desde o 
seu início no bairro do Ipiranga, até a baixada santista com todas 
as rodovias litorâneas também ocupadas em sua totalidade pelos 
automóveis e sem uma perspectiva de melhora. Ao contrário, o 
tráfego só aumentava. A recomendação era para que as pessoas 
não iniciassem a viagem ou então, se não quisessem enfrentar os 
transtornos de um engarrafamento monstro, que permanecessem 
em São Paulo, mas quase todos insistiam em seguir.

Em 1998, a atual pista de descida da serra da Rodovia dos 
Imigrantes ainda não existia e isso obrigava a empresa gestora 
do sistema a implantar um esquema chamado Operação Des-
cida que consistia na inversão de mão da pista de subida da 
Imigrantes na direção das praias e a subida do litoral para São 
Paulo, só pela Via Anchieta, mas isso não resolvia o problema e 
a demanda na direção das praias superava em muito aquilo que 
se tinha até então.

A frota de veículos no Estado de São Paulo, no ano de 1998, 
superava a casa dos quatro milhões e o trânsito parado era uma 
situação constante nas ruas, avenidas, estradas, enfi m em todos os 
lugares. Por volta das 12 horas daquele 31 de dezembro o tempo 
estimado de descida era de cinco horas para quem estivesse de 
carro, fosse na Anchieta ou na Imigrantes. Trabalhando naquele 
dia iniciamos nosso sobrevoo às 7 da manhã e como acontece em 
toda véspera de ano-novo, dentro da cidade São Paulo o trânsito 
se mostrava mais animador, intenso, mas fl uindo bem. A exceção 
fi cava por conta da Avenida Paulista e do Centro, interditados 
em razão dos preparativos para a festa ofi cial de réveillon e a 
Corrida de São Silvestre. 

Telefones celulares havia aos montes em 1998, mas sem a inter-
net e os aplicativos de hoje em dia. Isso reforçava a participação 
dos ouvintes-repórteres da Rádio Eldorado. As pessoas ligavam 
de todos os lugares para saber ou dividir notícias do trânsito e 
aproveitavam para reclamar de vários assuntos. Outros já na 
estrada, reclamavam daqueles que se utilizam do acostamento 
e fazem dele uma pista adicional ultrapassando ilegalmente os 
demais.  Do helicóptero informávamos que os “espertinhos” en-
contrariam mais adiante uma viatura da Polícia Rodoviária que 
saberia dar uma punição correta aos desobedientes. 

Os telefonemas continuavam chegando no anoitecer, nem 
mais para saber se o tráfego ainda estava parado porque essa 
era a informação constante. Quase todos queriam agora era de 
um certo modo desabafar, utilizando o rádio para expressar seu 
desalento de num momento como aquele, de confraternização 
entre as pessoas, não se poder 
estar entre aqueles que nos 
aguardam para brindar a vira-
da. Outros expressavam sua 
ansiedade por pisar na areia da 
praia e na hora dos fogos, com 
os pés na água do mar, saudar 
o ano-novo dando sete pulinhos 
sobre as ondas de forma para 
espantar o mal olhado e con-
quistar a sorte pelo ano inteiro.

A bordo do helicóptero dava 
tempo de comentar entre uma 
informação e outra, a situação 
estressante dos dias que ante-
cedem o Natal, a correria das 
compras, os afazeres da ceia e 
nada melhor que um banho de mar para espairecer tudo aquilo, 
mas o que se encontrava à frente era uma rodovia abarrotada 
de carros, apesar do preço alto do pedágio.

Também para nós e para o comandante Décio Sammartino, o 
sacrifício de voar tantas horas também era grande e entre uma 
pausa e outra para reabastecimento, uma rápida alimentação. 
Sanduíches e frutas que trazíamos de casa porque as lanchonetes 
no Campo de Marte fechavam em dias de pouco movimento para 
elas. A cada nova decolagem, mais duas horas de sobrevoo. No ar, 
os ouvintes relatavam ter fi cado 4 horas e meia na estrada para 
um trajeto pouco menos de 80 km entre São Paulo e o Guarujá, 
por exemplo. Para nós seriam 18 horas de trabalho ininterrupto 
no céu. Os assuntos variavam, os ouvintes agora cobravam poli-
ciamento efi caz e mais investimentos na construção ou ampliação 
das rodovias.

Fiquei imaginando não só uma nova pista para a Imigrantes, 
mas também a Rodovia dos Tamoios duplicada em sua totalidade 
de São José dos Campos a Caraguatatuba, coisas que não exis-

tiam. Outros pediam a estrada Mogi – Bertioga bem melhor que 
a existente na época, situação que quase não mudou até agora.

Como já estava escuro, o céu nublado, mas sem chuva e visibi-
lidade satisfatória, pedi para o piloto diminuir a altura na fi la da 
praça de pedágio da Imigrantes, para que as pessoas pudessem 
nos ver e ter a certeza de que não estavam sozinhas na estrada, 
havia alguém preocupado com elas, era o repórter-aéreo e a Rádio 
Eldorado, cuja função era essa mesma, de prestar serviço como 
veículo de comunicação. 

Entrei no ar avisando a todos que estavam no congestionamento 
que aquele helicóptero sobre a fi la de pedágio era o nosso e pedi 
algum sinal da parte deles para comprovar a audiência. Consegui 
ver algumas piscadas intermitentes de farol e fi quei muito feliz com 
isso. Anunciei a façanha pelo rádio, mas em seguida um senhor 
telefona para a emissora e conta que está com a esposa e dois 

fi lhos pequenos no carro, todos 
presos há mais de duas horas 
para trafegar apenas 10 km. Ao 
fi nal disse que tudo parecia um 
grande pesadelo.

Caio Camargo, apresentador 
no estúdio aponta que a previ-
são ainda é de tráfego ruim e 
já alerta para possibilidade de 
muitas pessoas terem que pas-
sar a virada do ano na estrada. 
Nosso âncora informava para 
os ouvintes que se porventura 
estivessem pensando em re-
tornar sem concluir o trajeto às 
praias, que o fi zessem, porque 
no dia seguinte haveria me-

lhores condições de tráfego para uma viagem tranquila e que 
talvez fosse melhor assim.  Mas os ouvintes insistiam em ligar 
para dizer que não voltariam atrás depois de tanto sacrifício, 
queriam ver no que aquilo iria dar. Teimosia, masoquismo, 
arrogância? Como explicar tal comportamento? A situação me 
fez imaginar o título de um fi lme de aventuras: “Retroceder 
nunca, desistir jamais”.

A situação começava a fi car dramática também para nós fun-
cionários de uma emissora de rádio. Também tínhamos nossos 
eventos de réveillon ao lado dos familiares, o que fazer? A de-
cisão unânime foi a de continuar trabalhando e informar sobre 
as novidades até quando desse. Do helicóptero em sobrevoo já 
víamos abaixo de nós os primeiros fogos de réveillon explodindo 
em um colorido intenso. A virada de ano se aproximava com os 
primeiros fogos iluminando, vez por outra, cada canto do céu 
embora ainda não fosse meia-noite.

O tempo se esgotava e o voo prosseguia. Passavam das 23 horas 
e o piloto recebe o aviso que o Campo de Marte iria encerrar suas 

operações, o combustível tam-
bém rareava, precisávamos vol-
tar. Retornando à base, observei 
do alto a cidade de São Paulo 
quase vazia, exceto na Avenida 
Paulista. Quem permaneceu 
chegou sem atropelos a seus 
encontros. Lembrei novamente 
das pessoas presas na estrada 
e ansiosas em chegar. De nossa 
parte, quase mortos de cansaço 
nem pensávamos mais em festa.

Antes de encerrar minhas 
transmissões fiz questão de 
dizer aos ouvintes que desejava 
a todos, um Feliz Ano-Novo 
repleto de pistas livres para 
compensar aquele martírio de 

fi car parado sem poder sair do carro em data tão especial.  O ano 
de 1999, de fato, começou com muita gente saindo dos carros 
e se cumprimentando em plena estrada. O congestionamento 
naquele 1º. de janeiro terminaria só depois das duas e meia da 
madrugada. Ao mesmo tempo aquele ano anunciava o fi nal de 
um século turbulento e o limiar de um novo milênio cheio de 
esperanças renovadas, assim como agora, quando mais um ano-
-novo iniciou-se.

Certas coisas que eram usuais e modernas em 1999, hoje estão 
ultrapassadas como os disquetes para computador e os aparelhos 
CD Player nos automóveis e as frequências de rádio em ondas 
médias. Alguns problemas permanecem como o trânsito parado 
com algum repórter-aéreo tentando melhorar a situação de 
seus ouvintes ou telespectadores. Quero assim, como naquele 
réveillon na passagem de 1998 para 1999, onde aconteceu o maior 
congestionamento que já sobrevoei, desejar a todos do fundo do 
coração, um feliz ano-novo e quem sabe agora, em 2018, com mais 
rotas alternativas para que seu caminho siga repleto de amor e 
de vida saudável pela frente.

do Nunes*
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A tecnologia conhecida 

como Internet das 

Coisas (IoT) está se 

tornando cada vez mais 

popular mundialmente. 

E no Brasil não é 

diferente. Em 2017, foi 

possível acompanhar a 

evolução das conexões 

entre máquinas, 

que passaram a ser 

adotadas em grandes 

empresas brasileiras, 

como bancos, 

operadoras de telefonia 

e, principalmente, 

varejistas

De acordo com a Agência 
Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), o 

Brasil fechou o mês de outubro 
de 2017 com 14,8 milhões de 
conexões máquina a máquina 
(M2M), usadas em diversas 
aplicações. Isso representa um 
crescimento de 20,1% quando 
comparado com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior.

Segundo Gabriel Dias, PhD 
em IoT e líder de projetos da 
Semantix, empresa especialis-
ta em Big Data, Internet das 
Coisas, Inteligência Artifi cial 
e Análise de Dados, o ano 
de 2018 será especialmente 
relevante para o caminho de 
consolidação da tecnologia. O 
especialista listou cinco previ-
sões que devem permear esse 
tipo de conexão nas suas mais 
diversas aplicações. Veja:

1.1. Soluções de IoT para 

área rural e indústria de 

base irão despontar no 

Brasil

O primeiro grande fator de 
impacto nas tendências do ano 
que vem é o Plano Nacional 
de IoT, elaborado pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e 
pelo Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comuni-
cações (MCTIC). O documento 
apontou que os setores rurais, 
sustentados pelo agronegócio, 
e as indústrias de base pos-
suem uma alta capacidade de 
desenvolvimento, uma vez que 
são responsáveis por grande 
parte do PIB nacional. Pode-
mos esperar programas de 
investimento do BNDES que 
incentivem novos negócios na 
área agrícola e nas indústrias 
de base.

1.2. Serviços baseados 

em IoT melhorarão a 

experiência do cliente

Com a chegada de novos 
dispositivos e serviços no 
mercado brasileiro, grandes 

empresas investirão no ma-
rketing para melhorar a expe-
riência dos clientes do varejo. 
Por exemplo, ao chegar em 
um estabelecimento, o cliente 
poderá receber um alerta sobre 
a promoção de um produto 
que ele demonstrou interesse 
quando visitava a loja virtual.

1.3. As leis europeias 

deverão permitir a 

comercialização de dados 

IoT

Quase metade dos analis-
tas de dados de empresas 
americanas dizem que já 
comercializam seus dados, 
enquanto que apenas 35% da 
França e 38% da Alemanha 
o fazem. Reconhecendo este 
atraso, a Comissão Europeia 
emitirá orientações para in-
centivar o uso de tecnologia 
avançada e estimular a eco-
nomia de dados. Incentivado 
pelo avanço europeu, o Brasil 
deverá evoluir com o projeto 
de lei PL 5276/2016, que trata 
da comercialização de dados 
pessoais.

1.4. Os wearables ainda 

não serão adotados por 

todos

Em 2018, os dispositivos 
vestíveis – ou wearables – irão 
crescer. Mas fi carão ainda lon-
ge de uma adoção completa. 
De acordo com a consultoria 
Gartner, serão comercializados 
cerca de 347 milhões desses 
dispositivos em todo o mun-
do. Até 2021, esse número 
ultrapassar os 500 milhões. No 
entanto, a Forrester Research, 
através de um relatório publi-
cado em Novembro, prevê que, 
diferente dos aparelhos celula-
res, os relógios inteligentes, o 
mais difundido dos wearables, 
ainda devem fi car restritos a 
um grupo restrito de pessoas. 
No Brasil, os valores dos smar-
twatches ainda são altos e as 
vendas ainda são modestas, 
mas já existem opções que 
começam a fi car mais comuns 
nos grandes centros urbanos.

1.5. A adoção de IoT 

baseada em blockchain 

aumentará 5%

O blockchain, tecnologia 
usada para processar as transa-
ções das criptomoedas, como o 
Bitcoin, ainda não está pronto 
para implantações em larga es-
cala que exigem confi abilidade, 
estabilidade e integração com 
a infraestrutura tecnológica 
existente. Mas, ideias promis-
soras estão começando a surgir 
e a evolução das tecnologias 
impulsionarão a adoção de 
blockchain em 2018.

(*) É PhD em IoT e líder de projetos 
da Semantix.

5 previsões para a Internet 
das Coisas em 2018

Gabriel Dias (*)

News@TI
Aplicativo com previsão imediata de chuvas 
para agricultores

@Cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) 
estão desenvolvendo um aplicativo com a previsão do tempo e 

informações pluviométricas voltadas para a agricultura. Com base 
no SOS Chuva, ferramenta criada para divulgar a previsão imediata 
de tempestades para a população, o aplicativo “agrícola” vai mostrar 
onde está chovendo e armazenar dados sobre o volume de água 
em determinada região para que o agricultor possa acompanhar e 
identifi car eventuais variações de produtividade. A expectativa dos 
pesquisadores é que a ferramenta contribua para a defi nição de es-
tratégias para a chamada agrometeorologia de precisão – que analisa 
a variabilidade da produção a partir de fatores como fertilidade do 
solo e recursos hídrico. O aplicativo SOS Chuva pode ser baixado na 
App Store (iOS) e na Google Play Store (Android) (http://soschuva.
cptec.inpe.br/soschuva).

CVM confi rma: a Niobium Coin (NBC) é um 
ativo não fi nanceiro

@A área técnica da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autar-
quia federal que regulamenta o mercado de capitais, tomou uma 

decisão fundamental neste início de ano. O departamento concluiu que 
a Niobium Coin (NBC) não é um valor mobiliário. Com isso, a moeda 
virtual, que servirá como moeda de referência e como meio de troca 
para as transações com criptomoedas realizadas na Bolsa de Moedas 
Virtuais Empresariais de São Paulo (Bomesp), não será considerada 
um ativo fi nanceiro e não está sujeita à fi scalização da CVM. Como um 
ativo, a Niobium Coin pode ser equiparada ao ouro ou ao diamante. A 
Niobium Coin é uma commodity digital. “A decisão é inédita no sistema 
fi nanceiro brasileiro e abre um campo enorme para os ICOs”, diz Fer-
nando Barrueco, diretor da Bomesp e responsável jurídico da Fundação 
Niobium. Segundo a CVM, as moedas virtuais serão consideradas va-
lores mobiliários quando tiverem características de investimento. Por 
exemplo, quando pagarem juros ou dividendos aos seus investidores, 
ou quando permitirem a participação na gestão da empresa, por meio 
de votos (http://bomesp.org/).

A Naked Security informou sobre a existência desses pacotes 
individuais e, em julho, lançamos um artigo sobre uma das 
campanhas mais produtivas de RaasS: a Filadélfi a.

Este artigo analisa o problema a partir de cinco kits RaaS 
disponíveis. A pesquisa foi realizada por Dorka Palotay, uma 
pesquisadora de ameaças baseada no escritório da SophosLabs 
em Budapeste, Hungria.

Medir ataques de resgate de RaaS-based é difícil, pois os desen-
volvedores são bons para cobrir seus rastros. Amostras recebidas 
pela SophosLabs mediram desde um único dígito até centenas. 
A questão que os pesquisadores agora lidam é como as vendas 
desses kits contribuem para os níveis globais de ransomware 
como um todo. Conheça abaixo alguns deles:

Filadelfi a 

A Filadélfi a é um dos casos mais sofi sticados e experientes no 
mercado. Há muitas opções e por US $ 389 é possível obter uma 
licença ilimitada completa.

Os criadores do kit RaaS - Rainmakers Labs - gerenciam seus 
negócios da mesma forma que uma empresa de software legíti-
mo vende seus produtos e serviços. Enquanto vende Filadélfi a 
em mercados escondidos na Dark Web, ele também possui um 
vídeo de "introdução" no YouTube, explicando os detalhes do 
kit e como personalizar o ransomware, com uma variedade de 
opções de recursos.

Dentre os clientes desse pacote, está uma policial austríaca presa 
em abril por infectar uma empresa local. Nesse caso, o suposto 
hacker bloqueou os servidores da empresa e o banco de dados 
e exigiu US$ 400 para desbloqueá-los. A vítima se recusou, pois 
a empresa conseguiu recuperar os dados dos backups.

Stampado

Este foi o primeiro kit RaaS disponível da Rainmaker Labs, os 
criminosos começaram a vender o pacote no verão de 2016 pelo 
preço baixo de US$ 39.

Com base no Stampado, os desenvolvedores criaram o Fila-
délfi a de forma muito mais sofi sticada, incorporando muito da 
maquiagem de Stampado. O Stampado continua a ser vendido 
na rede, apesar da criação da Filadélfi a.

Frozr Locker 

Os kits FileFrozr são oferecidos pelo preço de 0,14 em bitcoins. 
No caso de ser infectados, os arquivos das vítimas são criptogra-
fados. Arquivos com cerca de 250 extensões diferentes serão 
criptografados. A página Frozr Locker observa que as pessoas 
devem adquirir uma licença para usar o construtor.

Os criadores também oferecem suporte on-line para os clientes 
solucionarem suas dúvidas e problemas.

Satan

Este serviço promete gerar uma amostra de trabalho em opera-
ção e deixa que você o baixe gratuitamente. Além disso, permite 
que o cliente estabeleça seu próprio preço e condições de paga-
mento, coleta o resgate em seu nome, fornece uma ferramenta 

Conheça 5 kits de ransomware 
como serviço (RaaS) e como 

são comercializados
Nos últimos meses, falamos sobre os kits de distribuição de Ransomware vendidos na Dark Web para 
quem quiser pagar. Esses pacotes RaaS (ransomware como serviço) permitem que pessoas com pouca 
habilidade técnica possam criar ataques com relativa facilidade

de descriptografi a para as vítimas que pagam e o pagamento do 
70% do produto via Bitcoin.

Seus criadores mantêm os 30% restantes da renda, então, se 
a vítima pagar um resgate no valor de 1 bitcoin, o cliente recebe 
0,7 em bitcoin. Esta taxa se move, dependendo do número de 
infecções e pagamentos que o cliente pode acumular.

Ao criar uma amostra para enviar ao mundo, os clientes preen-
chem um formulário para criar o esquema de pagamento. Inclui 
uma caixa de captcha para se certifi car de que você é quem 
você afi rma ser.

RaasBerry

A SophosLabs o detectou pela primeira vez em julho de 2017. 
Foi anunciado na Dark Web e, como os outros, permite ao cliente 
personalizar seu ataque. Os pacotes são pré-compilados com um 
endereço de e-mail e o endereço de e-mail fornecido pelo cliente 
e o desenvolvedor promete não reduzir os lucros.

Os clientes podem escolher entre cinco pacotes diferentes, 
desde uma assinatura de comando e controle "Plastic" de um mês, 
até uma assinatura de três meses "bronze", e assim por diante.

Medidas defensivas – o que fazer? 

Por enquanto, o melhor caminho para empresas e indivíduos 
contra essa ameaça é seguir algumas medidas defensivas contra 
os resgates:
 • Faça uma cópia de segurança regularmente e mantenha 

uma cópia de backup recente fora do site. Existem dezenas 
de maneiras, além do ransomware, pelas quais os arquivos 
podem desaparecer como incêndios, inundação, roubo, um 
laptop descartado ou mesmo uma exclusão acidental. Crip-
tografe seu backup e você não precisará se preocupar com 
ele caindo em mãos erradas.

 • Não habilite macros em anexos recebidos por e-mail. A 
Microsoft desativou a execução automática de macros por 
padrão há muitos anos como medida de segurança. Muitas 
infecções de malware dependem da ativação de macros, 
então não faça isso!

 • Tenha cuidado com anexos não solicitados. Os criminosos 
confi am no dilema de que você não deve abrir um documento 
até ter certeza de que é aquele que deseja, mas você não pode 
dizer se é o que deseja para abri-lo. Na dúvida, não abra.

 • Faça todas as correções com frequência e antecedência. O 
malware que não entra pelas macros, geralmente depende 
de erros de segurança em aplicativos populares, incluindo o 
Offi ce, seu navegador, Flash e muito mais. Quanto mais cedo 
você corrigir, menos espaços permanecerão abertos para os 
criminosos explorarem. Em casos como esses, os usuários 
querem ter certeza de que estão usando as versões mais 
atualizadas de PDF e Word.

Ao mesmo tempo em que 
a navegação na Internet está 
cada vez mais facilitada e 
difundida na sociedade, as 
ameaças e os ataques virtu-
ais não param de crescer. Os 
cibercriminosos, pessoas que 
cometem crimes virtuais, pa-
recem estar sempre um passo 
à frente das autoridades.

Além disso, os usuários não 
estão fazendo sua parte para 
terem uma vida digital mais segura: pesquisa da Kaspersky Lab, 
especialista em antivírus, divulgada em 2017, aponta que 51% 
das pessoas entrevistadas afi rmaram usar métodos inseguros 
para lembrar senhas, enquanto 22% já revelaram dados confi -
denciais por acidente. Sendo assim, confi ra cinco passos para 
se prevenir da ação dos criminosos na web:

Fortaleça suas senhas: seja do banco, e-mail ou redes sociais, 
o furto de senhas sempre foi o objetivo principal dos crimino-
sos virtuais. Para não ser mais uma vítima, é preciso ter uma 
combinação forte que difi culte a ação dos bandidos. O ideal é 
utilizar a criatividade e fugir de informações óbvias, como datas 
de aniversários e sequências numéricas simples (como 123456). 
A recomendação é usar, pelo menos, 16 caracteres no código 
– além de manter uma senha para cada site. Também é impor-
tante incluir entre as boas práticas a troca periódica de senhas 
e a utilização de cofres de senha como lastpass ou 1password.

Atenção ao tipo de informação compartilhada nas redes sociais: 
a grande maioria dos usuários disponibiliza em seus perfi s dados 
pessoais que podem facilitar a aplicação de ataques de engenharia 
social, termo utilizado para descrever situações onde alguém 
faz uso da persuasão, abusando da ingenuidade e confi ança do 
usuário, para obter informações sigilosas. Recomenda-se dimi-
nuir a quantidade de informações compartilhadas, sobretudo 

check-in/check-out, números 
de documentos, endereços 
e telefones. Além disso, é 
importante limitar sempre 
a visualização do conteúdo 
apenas para amigos.

Cuidado com redes públi-
cas: o avanço dos dispositivos 
móveis fez explodir a rede 
Wi-Fi. A internet sem fi o está 
praticamente em todo o lugar, 
inclusive por meio de redes 

públicas em pontos turísticos e lugares com grande fl uxo de 
pessoas. Porém, elas são mais vulneráveis, o que faz um ataque 
ser mais propenso. A recomendação é nunca utilizar redes sem 
fi o de terceiros. Caso não tenha outra alternativa, antes de 
enviar informações pessoais ao usar redes públicas, gratuitas 
ou compartilhadas, certifi que-se de que o ambiente online está 
protegido com o ícone do cadeado ao lado da barra de navega-
ção. Uma alternativa é utilizar uma rede virtual privada (VPN), 
garantindo a segurança dos seus dados.

Confi ra as solicitações de acesso de aplicativos e serviços: 
aplicativos e serviços gratuitos na Internet utilizam seus dados 
pessoais para comercializarem publicidade personalizada de 
acordo com hábitos e comportamentos. Se você deseja limitar 
isso, é preciso conferir as permissões e os termos de uso antes 
de realizar o download do app.

Preste atenção nos e-mails: os e-mails ainda são a principal 
arma dos cibercriminosos para roubar informações e senhas. 
A tática mais frequente é o phishing, que atrai a atenção do 
usuário e o estimula a clicar em links e aplicações. Desconfi e 
de mensagens duvidosas que receber, mesmo que o remetente 
seja uma pessoa de confi ança – afi nal, elas também podem ter 
sido vítimas de ataques virtuais.

(Fonte:Rafael Abdo é gerente de segurança da informação da Locaweb).

Cinco passos para ter uma vida digital mais segura
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA 
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ

 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta segunda é o vigésimo segundo dia da lunação. Com a Lua em Libra neste começo de semana será 
mais fácil contarmos com a colaboração das pessoas. Nesta segunda tudo deve ser muito equilibrado e 
a vida social fi ca ativada. Lidamos com as emoções de forma mais distanciada e racional. Temos uma 
visão dos fatos sob uma ótica mais objetiva e imparcial. As situações justas e harmoniosas terão a pre-
ferência das pessoas.
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Não é hora de se recolher, e sim de 
relacionar-se, propiciando a circu-
lação de informações ou produtos. 
Caminhar e os exercícios em grupo 
vão lhe parecer mais agradáveis. A 
tendência e começar a entrar na ro-
tina em suas atividades e deslanchar 
nos seus planos. 78/478 – Amarelo.

Com a Lua em Libra será mais 
fácil contar com a colaboração das 
pessoas. O momento é ótimo para 
concluir contratos e fazer negócios. 
Muita felicidade se apostar naquilo 
que seja realizado bem pensado 
antes. Nesta segunda tudo deve ser 
muito equilibrado e a vida social fi ca 
ativada.  53/253 – Cinza.

Pode fazer novos planos para o 
futuro, mas cuidado com os maus 
pensamentos. Há indicação de ale-
grias no relacionamento sexual e nos 
contatos sociais e sentimentais re-
cém-iniciados. Com a Lua em Libra 
veja o outro lado de uma situação e 
equilibre sua vida. 82/282 – Branco.

O modo de tratar as pessoas com 
maior sociabilidade e talento para 
agradar faz o começo do dia de alto 
astral. Este é um tempo para dar 
início a um relacionamento a dois 
com a Lua em Libra que o deixa mais 
versátil, sem impor-se. Evite forçar 
demais uma situação que não pode 
ser. 44/344 – azul.

Seus sonhos poderão logo ter o apoio 
da realidade prática do momento. 
Só não ambicione coisas que estão 
distantes da realidade, procure ser 
mais responsável. Faça um esforço 
para recuperar sua boa imagem 
perante as pessoas pelas suas ações. 
93/493 – Vermelho.

Com a Lua em Libra neste começo 
de semana será mais fácil contarmos 
com a colaboração das pessoas. Não 
critique apenas, mostre as soluções. 
Terá uma visão dos fatos sob uma 
ótica mais objetiva e imparcial. As 
situações justas e harmoniosas 
terão a preferência nesta segunda. 
87/887 – Verde.

Nada de se disfarçar, deixando que 
a pessoa querida conheça seus de-
sejos. Uma reação rebelde pode ser 
esperada diante de situação fora dos 
seus planos. Sua sensibilidade para 
perceber os problemas dos outros 
aumenta e pode acabar criando 
problemas. 52/552 – Cinza.

Busque companhias inteligentes 
e use com elas suas emoções. Vai 
terminar o mês se ocupando daquilo 
que faz com prazer. O Sol em Ca-
pricórnio ajuda você a reorganizar 
os seus pensamentos. Procure fazer 
tudo com segurança, ainda mais 
viagens. 42/542 – Azul.

As tensões afetivas fi cam mais bran-
das, mas ainda atrapalham a relação 
sexual. Tenha um plano para não 
depender do acaso para melhorar 
seus ganhos. Procure encontrar os 
parceiros certos para os seus negó-
cios. Uma parceria melhora a vida 
material. 23/523 – marrom.

Um novo ciclo anual está começando. 
Com a Lua em Libra será mais fácil 
contarmos com a colaboração das 
pessoas. À tarde tudo deve ser muito 
equilibrado.  Preserve mais sua vida 
pessoal dos envolvimentos profi ssio-
nais nesta semana. 56/656 – Azul.

Afl ição, impaciência e irritabilidade 
podem surgir diante de provações 
que a vida apresenta. Há um senti-
mento de tédio diante da realidade 
da vida. Controle esse desejo de 
fugir das situações em vez de en-
frentá-las. Não economize esforços 
para alcançar o que deseja. 59/159 
– Branco.

A Lua em seu signo ajuda a superar 
alguns problemas dos últimos dias 
e comunicar-se melhor com seu 
ambiente.  Procure ouvir opiniões 
e o outro lado de uma questão para 
poder se decidir. À tarde tudo deve 
ser muito equilibrado com a Lua 
em seu signo nesta segunda. 09/409 
– Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 08 de Janeiro de 2018. Dia de São Severino e 
Dia do Anjo Sitael, cuja virtude é a sorte. Dia do Batismo do 

Senhor, dia do Fotógrafo. Hoje faz aniversário a cantora 
Shirley Bassey que completa 81 anos, o ex-guitarista do grupo 
The Doors, Robby Krieger que nasceu em 1946 e o cantor Ale-
xandre Pires que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tem personalidade 
forte, dedicada e refi nada. É uma pessoa determinada e com-
petitiva, sensível e charmosa. É racional, sério e se preocupa 
com tudo. Adora manter o controle e teme tornar-se fraco e 
dependente dos outros. Possui um profundo respeito pelos 
laços de família, pela lealdade e compromissos. Às vezes é 
extremamente desconfi ado, e por isso, faz tudo com prudência 
e previsão. É sempre agradecido àqueles que o auxiliam. Ama 
a verdade e sustenta a palavra, sentindo prazer em ajudar os 
que necessitam dele.

Dicionário dos sonhos
BOFETADA – Levar uma bofetada: más com-
panhias. Dar uma bofetada: êxito no relaciona-
mento amoroso. Pessoa se esbofeteando: bons 
empreendimentos. Números de sorte: 20, 23, 
26, 34, 42 e 50.

Simpatias que funcionam
Aumentar o prazer da mulher: Precisa de 
um pepino graúdo, uma agulha nova. Escolha 
um pepino grande e bonito, escreva seu nome 
e o nome dele três vezes ao redor da casca com 
a agulha virgem, Em seguida, enfi e a agulha na 
parte do cabo do pepino. Deixe-o sob a cabeceira 
da cama, enquanto faz amor.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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Chapa
que serve
de base à

porca

Venci-
mentos 

de um tra-
balhador

Armação
de uma

estrutura

(?) do sol:
atração

em praias

Samba-(?),
quesito jul-

gado no
Carnaval
Época da
vida entre

os 40 e
55 anos

Parte
central 

da missa
católica

Antigo no-
me do os-
so zigoma,

na face

Terra,
em inglês

O ângulo
de 90
graus

(Geom.)

(?) das
Trevas:
o diabo
(pop.)

Resina
fóssil

usada em
joalheria

Procedi-
mento de 
diagnósti-
co médico

Escultura,
Música

ou Pintura

Os cara-
mujos,

pela velo-
cidade

O tronco
que pode
abrigar
animais

(?) de se-
gurança,
acessório
de carros

O uso do
esterco
na agri-
cultura

Primeira
letra do
índice

remissivo

Resultado
de tempes-
tades em
cidades

Carne
apreciada
em "pica-
dinhos"

(?) Sand-
ler, ator
Abrigar
(p. ext.)

Alvo, em
inglês

Fruta-de-
conde

"Novo", em
"neologia"
Meia do Te-
tra, em 94

Rede local
(Inform.)
Fatos as-

sombrosos

Aranha
solitária
(bras.)

Advertidos

Debocha-
do; zoado
Para cima,
em inglês

Pedra, 
em tupi
Nascido
no Irã

Mutação no DNA que
produz alterações
como a síndrome
de Down (Biol.)

Diz-se da alimenta-
ção sem agrotóxicos
Profissional que pre-
para medicamentos

ASCA

ARCABOUÇO
ENREDOPOR

OUITAAD
MEIAIDADE

MALARCANON
LANAMIAD

IIARNEO
MARAVILHAS

GENIOAR
LE

NTOSARTE
EOAIMHX
TADUBOA

CINTOACEM
CATASTROFE

2/up. 3/aim — itá. 4/adam. 5/âmbar — cânon — earth — malar. 6/lentos. 9/arcabouço.
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O esquenta para 
o Carnaval já tem 
data marcada. No 
dia 12 de janeiro, 
Tiago Abravanel 
e Gambiarra - O 
Bloco se apresentam 
novamente juntos no 
palco

O show conta também 
com a participação es-
pecial de Gloria Groo-

ve.O repertório vai desde os 
hits do momento até algumas 
marchinhas de carnaval. Fa-
zem parte do set list também 
os clássicos do axé como 
“Eva” e “Levada Louca”, já 
recorrentes no show de Tia-
go, além de hits de Tim Maia 
como “Não Quero Dinheiro”. 
A Banda Abrava, que acom-
panha o artista conta com: 
Leandro Vasques (baixo), 

Tiago Abravanel e Gambiarra - O Bloco se apresentam juntos.

Patati Patará volta a São Paulo com circo próprio.

No espetáculo Parque 
Patati Patatá Circo Show, 
um espaço lúdico estará no 
empreendimento e dará às 
crianças de todas as idades 
a oportunidade de interagir 
com os personagens da 
série Parque Patati Patatá, 
sucesso nos canais Disco-
very Kids e SBT. O circo 
traz um universo cheio de 
encanto e magia onde as 
crianças poderão se apro-
ximar dos seus melhores 
amigos e vivenciar momen-
tos mágicos com os perso-
nagens até então vistos só 
pela TV: Nutrícia, Quasi, 
Floffy, Alegra, Amarga e 
Azedo; além é claro, de 
Patati Patatá. O espetáculo 

Cena de “L, O Musical”.

Uma renomada autora de novelas está esfuziante com o 
sucesso do primeiro folhetim a ter um triângulo amoroso 
formado por mulheres na peça “L-O Musical”. Ela divide 
esse cotidiano profi ssional e afetivo com amigas. A che-
gada de notícias inesperadas muda o destino de todas. 
Com repertório que passeia pelo universo de canções 
femininas da MPB, a narrativa segue tecendo relações 
de afetos entre seis mulheres. Com Elisa Lucinda, Ellen 
Oléria, Renata Celidônio, Gabriela Correa, Tainá Baldez 
e Luiza Guimarães.

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil, R. Álvares Penteado, 112, Centro, 
tel. 3113-3651. Sextas, sábados e segundas às 20h e aos domingos às 19h. 
Ingresso: R$ 20. Até 26/02.

Rock
para crianças
O espetáculo “Queen Live 

Kids” resgata as músicas de 
um dos maiores grupos de 
rock da história e exibe um 
show que diverte todas as 
gerações. Contação de histó-
rias e vídeos com animações 
e outras surpresas também 
prometem encantar a crian-
çada. Com arranjos originais 
do grupo inglês, o repertório 
levado ao público englobará os 
principais hits do Queen, como 
We will Rock You, Somebody 
Too Love, Under Pressure e I 
Want to Break Free, mesclando 
histórias contadas e cantadas 
para divertir a garotada, que 
também será convidada para 
participar do espetáculo. Com 
Mandy Pinheyro, Giacomo 
Biaggio e Marcos Vox.

Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldi-
na, 550, Vila Leopoldina, tel. 2574-7749. 
Domingos às 11h e às 15h. Ingresso: R$ 
70. Até 25/01.

Esquenta para o Carnaval
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Marcelo Rezende (guitarra), 
Cassio Coutinho (teclado), 
Adelino Costa (bateria), Guga 
Machado e Felipe Mercandeli 

(percussão), Ricardo Rocha 
(trombone), Denize Rodrigues 
(sax e fl auta), Josias Franco 
(trompete), e Leticia Pedroza 

e Suzana Santana (back).

Serviço: Audio, Av. Francisco Matarazzo, 
694, tel. 3862-8279. Sexta (12) a partir das 
23h. Ingressos: R$ 80 e R$ 120.

Musical
Divulgação

Parque Patati Patatá 
Circo Show

contará ainda com números 
circenses misturados com 
os já conhecidos sucessos 
da dupla de palhaços.

Serviço: Mooca Plaza Shopping, R. 
Capitão Pacheco e Chaves, 313, Mooca. 
Quintas e sextas às 20h30, sábados, 
domingos e feriados às 15h, 17h30 e 20h. 
Ingressos: De R$ 50 a R$ 120, tem meia 
entrada. Até 25/02.
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Magia
Os Anjos da Magia querem ajudá-lo a ver a vida de uma maneira 
mágica. Permita que a magia dos Anjos iluminem a sua vida. Os 
Anjos estão aqui para trazer a magia e a luz ao mundo. Permita 
que os seus anjos o ajudem a ver a magia todos os dias. Você 
não pode manter o ódio, a raiva e os sentimentos negativos em 
seu coração; você não tem tempo ou espaço sufi ciente para 
isto em sua vida. A beleza da vida se torna visível quando você 
consegue deixar ir o passado. Aprenda com isto e mude, de 
modo que compreenda que cada novo momento é gasto não 
no arrependimento, no medo, na culpa ou na raiva, mas sim 
na Luz do Amor, na compaixão e compreensão, e isto muda 
a forma como você vê o mundo. Quando você muda como vê 
o mundo, o mundo muda e é assim que a magia realmente 
funciona. Esta é a magia que os anjos podem trazer para a sua 
vida. A Orientação dos Anjos é que peça aos Anjos da Magia 
que abençoem a sua vida. Qual é a melhor maneira de tornar 
a vida mais mágica do que começar o seu dia de uma maneira 
mágica? Peça aos Anjos da Magia para que iluminem o seu dia 
e tudo o que você faz e diz. É uma ótima maneira de angelizar 
a sua vida e a sua perspectiva. Quando você é positivo e focado, 
você é mais produtivo. Peça aos anjos da magia que abençoem 
todos os aspectos de sua vida e para que tornem a sua vida 
hoje mais mágica!
Toneladas de Amor - Sharon e os Anjos xoxox.



Com bastante 

frequência, recebo 

perguntas sobre 

produtividade e em 

qual período do dia ela 

é maior. E, geralmente, 

as pessoas acreditam 

que são mais produtivas 

durante a manhã, 

pois é o que muitos 

especialistas dizem

Mas será que é verdade? 
Como eles podem afi r-
mar que é preciso, por 

exemplo, acordar cedo para ser 
mais produtivo? “Padronizar” 
as pessoas dessa maneira e 
dizer que um hábito é o melhor 
para todas é um grande enga-
no. Afi nal, somos diferentes 
uns dos outros. Quando a 
gente analisa – seja por meio 
de pesquisas ou softwares 
– como a produtividade das 
pessoas varia ao longo do dia, 
percebemos que elas têm picos 
de desempenho em momentos 
diferentes. 

Algumas realmente produ-
zem mais de manhã, acordam 
bem cedo cheias de energia 
e conseguem, nesse tempo, 
realizar diversas tarefas. Por 
outro lado, muitas não conse-
guem acordar antes das 10h e 
só começam a render a partir 
das 14h, enquanto outras têm 
pico de performance e traba-
lham melhor à noite. 

Você é mais produtivo no 
momento em que aprende a 
ter mais desempenho, e isso 
pode variar muito ao longo da 
sua vida. Você pode já ter sido 
muito produtivo de manhã e, 
hoje, performar melhor à noite. 
Cada indivíduo tem um ritmo, 

e isso precisa ser respeitado. 
Eu acredito muito, inclusive, 

que no futuro o trabalho será 
condicionado à performance 
individual. Chega a ser injusto 
cobrar, por exemplo, que um 
profi ssional chegue às 8h no 
escritório se ele só começa a 
render às 10h. Ele e a empresa 
perdem. 

Existem diversos estudos so-
bre o “ciclio cardiano” ou “ciclo 
biológico”, que regula o sono, 
os hábitos alimentares e como 
funcionamos ao longo do dia. 
Esse conceito divide opiniões, 
mas, particularmente, acredito 
que faça todo o sentido, até 
para os animais irracionais. No 
ciclo cardiano, os momentos 
do nascer e do pôr-do-sol são 
muito importantes: quando 
o sol nasce, os animais se le-
vantam e começam a caçar; e, 
quando ele se põe, os bichos 
se recolhem. 

É interessante observar que 
até no reino animal algumas 
espécies “fogem à regra” e só 
começam a funcionar à noite, 
quando caçam e socializam. 
Nos seres humanos é similar.  

O que a gente pode perce-
ber, portanto, é que nem todo 
mundo é mais produtivo pela 
manhã. Quer um conselho? 
Observe sua rotina, perceba 
qual é o horário de maior pro-
dutividade para você e tente 
realizar o máximo possível de 
tarefas nesse período. E lem-
bre-se de duas coisas: cuidado 
com as regras que você ouve 
por aí e respeite o seu ciclo. 

(*) - É especialista em administração 
de tempo e produtividade e CEO 

da Triad PS, empresa multinacional 
especializada em programas

e consultoria na área de 
produtividade, colaboração e 

administração do tempo.

Em qual horário você
é mais produtivo?

Christian Barbosa (*)

São Paulo, sábado a segunda-feira, 06 a 08 de janeiro de 2018 Página 9

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).

Vanderlei Ferreira (*) 

Na última década, acompanhamos diversas atualizações e 
avanços que ajudaram a impulsionar a indústria. Mas, não 
importa o quanto o setor mude, uma verdade permanece: 

o cliente tem sempre razão. Para entender o passado – e também 
o futuro – do varejo, também é necessário entender um concei-
to fundamental documentado por N.S.B Gras, ex-professor da 
Universidade de Harvard. 

Em 1939, ele observou que a progressão de qualquer indústria 
“está conectada ao avanço da economia e do sistema social”. 
Aplicado ao varejo, signifi ca que ele é o efeito das forças econô-
micas e sociais e deve se adaptar constantemente em sua busca 
por conquistar clientes e criar melhores experiências para eles. 
Nos últimos anos, mudou-se a abordagem para entregar uma 
experiência exemplar para o cliente. E quanto mais entramos 
na Era Digital e olhamos para o futuro, mais o varejo deve focar 
seus esforços em três áreas em especial: funcionários, supply 
chain e diminuir a diferença entre as estruturas física e digital.
 • Funcionários - Hoje, temos vendedores bem equipados e com 

acesso a informações que os permitem tomar decisões e ter 
a habilidade em converter uma simples visita a uma loja em 
uma rica experiência para o cliente – e, claro, em vendas. Essa 
evolução levou ao surgimento de um novo profi ssional nas 
grandes lojas, o concierge online, com o intuito de transfor-
mar a retirada de compras virtuais em lojas físicas em novas 
oportunidades de vendas. Porém, o futuro do varejo prevê 
ainda outras mudanças com relação à força de trabalho. 

Com o aumento da produtividade proporcionado pelas tec-
nologias vestíveis, dados inteligentes e robôs, os varejistas são 
desafi ados a encontrar novos modelos de equipe – aquelas que 
incorporam essas inovações para ajudar o momento de compra 
enquanto mantém com igual importância o aspecto humano e a 
experiência na loja física.
 • Supply Chain - Se as forças de venda estão abraçando inova-

ções, o supply chain deve seguir o mesmo caminho. Tecnolo-
gias que aumentam a visibilidade impulsionarão a cadeia de 
suprimentos e a indústria: varejistas, compradores, gerentes 
de almoxarifado e de supply chain, todos estarão nos holofotes 
de uma forma que nunca estiveram antes. O rastreamento 
de ativos fornecerá novos dados e insights analíticos para os 
varejistas entenderem melhor as tendências de consumo.

A capacidade de rastrear qualquer item do estoque garantirá 

Começou o período para soli-
citar transferência para outras 
unidades da rede estadual. O 
pedido pode ser realizado até 
a próxima quarta-feira (10), 
pelos pais e responsáveis dos 
cerca de 4 milhões de alunos 
matriculados nas 5 mil escolas 
do Estado. O resultado destas 
solicitações será divulgado a 
partir do dia 12, por meio do 
site: (https://sed.educacao.
sp.gov.br/ConsultaPublica/
Consulta), com acesso pelo 
Registro do Aluno (RA) e data 
de nascimento, ou ainda na uni-
dade escolar onde foi realizada 
a inscrição.

Qualquer escola da rede 
estadual é ponto de inscrição 
para solicitar a transferência, 
que será avaliada pela equipe 
gestora. Para o requerimen-
to é necessário apresentar 
o documento de identidade 
(ou certidão de nascimento) 
do aluno e comprovante de 
residência.  Os critérios para 
efetivação da transferência 

são: ter realizado mudança de 
endereço ou a disponibilidade 
de vagas na unidade. Caso não 
sejam transferidos, continuarão 
a estudar na unidade de ensino 
onde estão atualmente matri-
culados. Todos os estudantes 
têm a matrícula garantida para 
o ano letivo de 2018.

Após a volta às aulas, em 
1 de fevereiro, também será 
possível solicitar transferên-
cia de unidade escolar com o 
mesmo procedimento deste 
primeiro período. As escolas 
também continuarão receben-
do matrículas de novos alunos 
interessados em estudar na 
rede estadual durante todo o 
ano. Para fazer este cadastro 
basta ir à unidade de ensino 
mais próxima com documento 
de identidade (certidão de 
nascimento ou RG) e compro-
vante de residência. No caso 
de alunos menores de idade, 
a matrícula deve ser efetuada 
pelos pais ou responsáveis 
(SEESP).

A evolução do varejo: 
passado, presente e futuro
A indústria varejista é bem dinâmica e está sempre se adaptando para melhor atender seus clientes

um atendimento impecável. Sensores inteligentes permitirão o 
envio rápido – tão rápido quanto uma entrega no mesmo dia – ou 
a possibilidade de retirada na própria loja, enquanto scanners de 
captura de dados nos depósitos e soluções de Internet das Coisas 
atuando em toda a operação vão deixar cada etapa do processo 
cada vez mais fácil. As redes 5G, que devem ser implantadas 
até 2020, garantirão sinais de rádio com baixa latência que vão 
permitir o uso comercial de drones e caminhões autônomos para 
realizar as entregas.

Parte do futuro do varejo reside no futuro da experiência do 
cliente – e a superação de expectativas que, hoje, vão além dos 
limites que conhecemos hoje. O que começou no início do século 
passado com o “quanto mais barato, melhor” está evoluindo para 
“personalizado, inteligente e na hora”. Os três pilares do modelo 
atual de consumo – varejo, e-commerce e aplicativos de lojas – 
serão otimizados a ponto de criarem um novo sistema de supply 
chain movido por Enterprise Asset Intelligence, Inteligência 
Artifi cial, análise de dados na nuvem e soluções vestíveis.
 • Conectando o Físico e o Digital - Outro componente que 

ocupa uma grande parte do futuro do varejo é uma parceria 
efetiva entre o físico e o digital. A fusão desses dois mundos, 
juntamente com os benefícios de uma conectividade móvel 
onipresente, está acelerando a adoção da Internet das Coisas. 
Isso terá um impacto enorme na vida das pessoas, no ambiente 
corporativo e nas instituições, assim como aconteceu com o 
aproveitamento da água para criar energia, a descoberta da 
eletricidade e a Era do computador. Terá, não. Já está tendo. 

De acordo com o estudo recente Zebra Retail Vision, 72% dos 
varejistas planejam reinventar suas cadeias de suprimentos com 
a visibilidade em tempo real conquistada por meio da automa-
ção, sensores e análise de dados. Na verdade, 65% deles deve 
investir na automação de seus sistemas de inventário e supply 
chain até 2021. 

A cada ano, a indústria do varejo se depara com novas ten-
dências, demandas e tecnologias. Para continuar melhorando a 
experiência do cliente e fazendo o setor avançar, os varejistas 
precisam se adaptar. O ritmo disso tudo é bem acelerado, então, 
aqueles quem não fi carem à frente no jogo serão rapidamente 
ultrapassados.

(*) - É gerente-geral para o Brasil da Zebra Technologies (www.zebra.com).

Reprodução

Divulgação

Período de 
transferências na rede 
estadual já está aberto

Divulgação

O pretendente: RENAN DE OLIVEIRA PAZ, profi ssão: marketing, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 21/07/1992, residente e 
domiciliado na Vila Canero, São Paulo, SP, fi lho de Edson Silva Paz e de Sonia Maria 
de Oliveira Paz. A pretendente: LINDSAY FERNANDA NUNES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 28/09/1988, 
residente e domiciliada no Jardim Ibitirama, São Paulo, SP, fi lha de Antonio José Nunes 
e de Cristiane Barbosa da Silva Nunes.

O pretendente: GERSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1986, residente 
e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Gerson Pereira da Silva e de 
Denilce Rodrigues da Silva. A pretendente: ERIKA MELISSA NAGATANI INSOLITE, 
profi ssão: gerente comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: em Jundiapeba, 
Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 23/08/1979, residente e domiciliada na Vila 
Industrial, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Lucio Martins Insolite e de Maria de Lourdes 
Nagatani Insolite.

O pretendente: LUIZ CARLOS LOPES JUNIOR, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 16/08/1981, 
residente e domiciliado na Vila Divina Pastora, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos 
Lopes e de Flavia Mellilo Lopes. A pretendente: PRISCILA DE OLIVEIRA INOCENCIO, 
profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 30/11/1985, residente e domiciliada na Vila Divina Pastora, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Carlos Inocencio e de Raimunda de Oliveira Inocencio.

O pretendente: ANDRE DE OLIVEIRA CORREIA, profi ssão: operador de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 05/11/1983, 
residente e domiciliadoem Santo André, SP, fi lho de Dorgival dos Anjos Correia e de 
Luisa de Oliveira Correia. A pretendente: MARINA DA SILVA BARBOSA, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-
nascimento: 14/11/1983, residente e domiciliada no Jardim Angela, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Barbosa Filho e de Raimunda Ferreira da Silva Barbosa.

O pretendente: JOÃO CARLOS BONFIM TEIXEIRA, profi ssão: operador de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Ribeirão Pires, SP, data-nascimento: 26/04/1989, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de João Alves Teixeira e de 
Rita Bonfi m Ramos. A pretendente: DENISE INÊS DE SOUZA, profi ssão: decoradora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
27/10/1966, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Joaquim de Souza e de Eunice Batista de Almeida.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSUÉ DE SOUSA SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Bocaina, PI, data-nascimento: 28/05/1966, residente e domiciliado na 
Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Antonio de Sousa e de Maria dos 
Santos Sousa. A pretendente: IVONETE DOS SANTOS SILVA, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: em Brejinho, Picos, PI, data-nascimento: 
21/03/1969, residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Antonio da Silva e de Luiza Dionísia da Silva.

O pretendente: JAWAD ABDUL RAHMAN, profi ssão: chef de cozinha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Hrar, Líbano, data-nascimento: 12/10/1987, residente e 
domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Maged Abdul Rahman e de 
Faize Abdul Rahman. A pretendente: JAQUELINE ALVES DOS SANTOS, profi ssão: 
gerente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: em Girau do Ponciano, AL, data-
nascimento: 28/07/1989, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, 
fi lha de José Soares dos Santos e de Maria José de Oliveira Alves.

O pretendente: CARLOS EDUARDO RAMOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 16/08/1983, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Ramos e de Maria 
de Lurdes Ramos. A pretendente: JULIANA POZZO, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 20/05/1986, 
residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Clovis Pozzo e de Maria 
Aparecida Gallo Pozzo.

O pretendente: ARNALDO ROSA JUNIOR, profi ssão: gerente de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1984, residente e 
domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, fi lho de Arnaldo Rosa e de Maria José 
Targino Rosa. A pretendente: JULIANA FERNANDES, profi ssão: administradora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1990, 
residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Ademir Silva Fernandes e 
de Ana Lucia Morata Fernandes.

O pretendente: STEFANO SARAIVA RAMOS, profi ssão: psicólogo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 20/09/1987, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Deusdete Ferreira Ramos e 
de Maria Florinda Saraiva Ramos. A pretendente: MARIANA SILVA DE SOUSA, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, 
data-nascimento: 10/11/1988, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de José 
Roberto de Sousa e de Maria Elisabete da Silva.

O pretendente: FÁBIO EDUARDO VENÂNCIO, profi ssão: eletrotécnico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 06/07/1975, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Gonçalves Venâncio 
e de Leda Martins Venâncio. A pretendente: ANA CLAUDIA FERREIRA MIRAGLIA, 
profi ssão: auxiliar de embalagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Palmital, SP, 
data-nascimento: 19/10/1987, residente e domiciliada na Cidade Continental, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Carlos Miraglia e de Francisca Ana Ferreira Miraglia.

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

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Agostinho Pascalicchio (*)

O investimento em uma economia 
resulta da adição de novas máquinas, 
equipamentos, construções, e de outros 
bens e produtos à produção do país. 

A incorporação destes elementos garan-
te a diversifi cação, a inovação, o retorno 
do protagonismo do empreendedor na 
economia e da inclusão de um novo 
trabalhador à produção. A diversifi cação 
da economia garante a inserção em uma 
economia internacional. Se crescer o país 
puxado apenas pelos dispêndios em con-
sumo - sem diversifi cação e sem inovação 
- temos uma redução na possibilidade de 
um crescimento sustentável e de longo 

prazo na economia. 
O crescimento ocorre enquanto as 

condições de manutenção de uma renda 
elevada – ou de sua expectativa futu-
ra- se mantenha e esteja voltada para 
os segmentos de bens de consumo não 
durável e durável. Neste ambiente, o 
setor de construção civil também encon-
tra difi culdade em crescer. Não ocorre 
inovações na economia. A incorporação 
de trabalhadores no mercado de trabalho 
pode não ser permanente.

Estas observações são válidas para as 
expectativas de crescimento econômico 
do Brasil, particularmente em um ano 
como o de 2018 em ritmo da eleição. 
Sem o crescimento da formação bruta 

do capital fi xo ou dos investimentos, fi ca 
difícil considerar um crescimento acima 
de 4% ao ano, necessário para atender as 
necessidades futuras do próprio governo 
dentro das reformas que estão em anda-
mento e das características demográfi cas 
da população brasileira.

É conveniente observar que a busca 
por um crescimento acima de 4% ao ano 
não deve se limitar apenas a um ano. 
Deve ocorrer por um período adequado 
de forma a atender restrições estruturais 
que foram adquiridas por diversos anos 
recentes.

(*) - É professor de economia da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

A importância de aumentarmos os investimentos na economia
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Nunca se propagaram 

tantas palavras 

inerentes ao meio 

ambiente, como se faz 

atualmente

Coleta seletiva, reciclagem, 
reuso, selo verde, susten-
tabilidade, dentre tantos 

outros conceitos são relevantes 
para a preservação ambiental. 
O mundo todo tem consciência 
da necessidade de se melhorar 
as condições ambientais para 
continuidade e avanço do de-
senvolvimento das nações. Um 
significante compromisso foi 
fi rmado no Japão há duas décadas 
– o Protocolo de Kyoto – tendo 
como objetivo a redução da emis-
são dos gases para a atmosfera, 
que agravam substancialmente o 
chamado efeito estufa, tão crítico 
para o aumento do aquecimento 
global. 

Casos trágicos como o de Ma-
riana, em Minas Gerais, ou do Gol-
fo do México expõem quão vul-
neráveis somos a essas situações. 
O Brasil, independentemente do 
cenário político econômico em 
que vivenciamos, é centro do 
interesse de empresas com dis-
ponibilidade para investimentos, 
até em setores como o de Oil&Gas 
e Petroquímico, que mesmo com 
todos os escândalos envolvendo 
a Petrobras, ainda são listados 
como uns dos principais negócios 
para aportar recursos.    

Mas, mesmo com essa cons-
tatação e apesar do avanço 
tecnológico latente no nosso dia 
a dia e da transformação digital 
que estamos vivenciando, os pro-
dutos que dispõem de soluções 
tecnológicas específi cas para a 
mitigação de riscos ambientais 
ainda são renegados dentro das 
organizações. Para exemplifi car, 
quando há um vazamento de 
óleo em portos, terminais por-
tuários, aeroportos, rodovias, ou 
indústrias, existe uma incidência 
elevadíssima de uso de produtos 
alternativos incorretos para fazer 
a absorção desse óleo que vazou. 

Aplica-se, invariavelmente, ser-
ragem de madeira ou até mesmo 
areia como absorventes, materiais 
que não exercem essa função. 
Isso é, no mínimo, insensato, 
pois existem produtos próprios 
para essa fi nalidade, com tec-
nologias variadas de capacidade 
de absorção de óleo. A evolução 
desse mercado foi tanta, que 
atualmente há produtos de última 
geração, que além de absorverem 
o óleo, fazem a sua decomposição, 
evitando eventuais gastos com a 
destinação do resíduo gerado.

É “conditio sine qua non” que 
os executivos de alto escalão das 
empresas, sejam elas públicas 
ou privadas, estejam atentos à 
prevenção dos acidentes am-
bientais e, principalmente, às 
consequências danosas atrela-
das à ocorrência deles. Deveriam 
pois, participar ativamente da 
decisão de uso de produtos ade-
quados para a devida proteção 
ambiental.

De que adianta ter a certifi -
cação mais complexa e atual, 
ou mesmo seguir, ao menos na 
teoria, todos os procedimentos 
padrões estabelecidos pelas 
políticas contempladas pelos 
sistemas de gestão ambiental, 
se a falsa economia gerada na 
aquisição de produtos inadequa-
dos, oriundos de fornecedores 
oportunistas, que não agregam 
valor algum, visando apenas 
“vender preço”, tem consequên-
cia infi ndável, se por ventura um 
problema acontecer? 

Aliado ao aqui exposto, há 
um ceticismo exacerbado di-
recionado aos produtos tecno-
logicamente mais qualifi cados, 
por total falta de conhecimento. 
Invariavelmente, questiona-se 
sempre na compra desses ma-
teriais o “quanto custa” e não 
“quais os benefícios que obterei”. 
Se fosse levada em consideração 
a contabilização dos passivos am-
bientais gerados pelas empresas, 
isso poderia criar uma revolução 
nos DRE’s apresentados e nos 
balanços publicados. Os depar-
tamentos jurídicos passariam 
a ter especialistas em Direito 
Ambiental em seus quadros de 
colaboradores, pois certamente 
a incidência dos casos de ações 
trabalhistas seriam infi nitamente 
inferiores às ambientais. 

Portanto, com todo confl ito éti-
co e moral incitado pela corrupção 
descabida que está instaurada no 
País, e que afeta diuturnamente o 
“modus operandi” de nossa nação, 
que felizmente caminha a passos 
largos para tomar as atitudes 
cabíveis para extirpar o quanto 
antes, defi nitivamente do nosso 
dia a dia, esse quadro que temos 
enfrentado nesses últimos anos, 
podemos, concomitantemente, 
criar parâmetros e mecanismos 
para também cobrar de todos exe-
cutivos, que tem a incumbência 
para poder contingenciar danos 
ambientais fortuitos, uma maior 
responsabilidade ambiental.

 
(*) - Engenheiro Químico formado 

pela FEI e pós-graduado em 
marketing pela ESPM, é sócio da Dex 

Advisors, responsável pelas áreas 
de Infraestrutura e M&A (reinaldo.

pinho@dexadvisors.com.br).

A responsabilidade 
ambiental na vida de

um executivo
Reinaldo Pinho (*)

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

Milton Mira de Assumpção Filho – M Books 
do Brasil – Administrador de empresas, economista, 
especialista em marketing, editor, amante das artes, 
história e naturalmente, vinicultor, traz a lume, uma 
impressionante obra. O leitor cairá em êxtase ao 
folhear suas educativas e belíssimas páginas! Dez 
países produtores de vinhos, das mais variadas cas-
tas, perfi lam-se, numa demonstração de profunda 

pesquisa e admirável bom gosto. Histórias dos países e origens 
de suas vinícolas são contadas, numa forma muito empática, 
como se fora um gostoso bate-papo. Sem esnobismo. Sabe 
quando ao término da conversa, dá vontade de ir visitar o local? 
Pois é.... Acredite, mesmo quem não é “chegado” ao assunto 
se encantará, não só com as belíssimas e “falantes” fotos, tanto 
quanto suas origens. Gostosa e delicadamente elucidativa!!

Viagens, Vinhos, História

P P Rodd – Autografi a - Um poderoso roman-
ce policial, ao bom e velho estilo do descubra se 
for capaz! Num enredo bem urdido, com cenário 
lúgubre, um detetive inconformado com o suicídio 
de seu amigo, no momento do seu enterro, resolveu 
investigar, o que para ele, deveria ser um assassinato. 
Entremeada por encruzilhadas e becos, que mais 

parecem armadilhas, o novelo vai sendo desenrolado. Merece 
cinematografi a. Prende o leitor até o fi nal!

Os Contos de New Locked City Sônia Maria dos Santos Araújo - Nagô 
– A especialista em gestão de pessoas e mestre 
em educação, traz ao público um assunto que há 
muito importuna pais, professores e responsáveis 
pela educação: o bullying nas mídias sociais. Sua 

capacidade é inegável. Só mesmo quem foi “bullyinado” é que 
poderá relatar agruras, com marcas profundas, muitas vezes 
indeléveis, que remanescem incessantes em suas almas. Há 
testemunhos de estragos irreparáveis. Assassinatos e suicídios 
já foram cometidos, por causa desse horror. Obra de peso. 
Absolutamente oportuna!

Cyberbullying: Palavras e
imagens que trazem sofrimento

Alexandre Motta – Letras Jurídicas –  O autor 
desvela a tênue linha entre abordagem ética da 
profi ssão, sob os olhos da Código de atuação, e joga 
luz sobre o dever e responsabilidade mercadológica 
de sobrevivência. Atrai a atenção dos profi ssionais 

do Direito, para a plena necessidade, nada ilegal, de fazer-se 
presente em todos momentos possíveis, seja em rodas de ne-
gócios, networking, mídias sociais, etc. para disseminar suas 
expertises. Em resumo: Há que divulgar a empresa de prestação 
de serviços, sob o manto do Direito, sem naturalmente, abdicar 
de todos os preceitos humanos, que envolvem tão necessária e 
nobre atividade. Muito útil.

O Guia Defi nitivo
do Marketing Jurídico

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

Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)
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“O mundo pode recla-
mar do Brasil em 
algumas coisas, mas 

o mundo não pode fi car sem 
o Brasil no fornecimento de 
alimentos”, avaliou, destacan-
do que o país consegue, além 
de garantir a alimentação dos 
brasileiros, exportar alimentos 
para mais de 150 países. “O 
Brasil construiu nos últimos 
40, 50 anos, uma revolução. 
Nós eramos na década de 70 
importadores de alimentos e 
hoje somos exportadores”.

Em 2017, o valor bruto da 
produção nacional agropecuá-
ria foi de R$ 533,5 bilhões, 
um crescimento de 1,6% em 
relação a 2016. Mas, enquanto 
a agricultura cresceu 5,5%, a 
pecuária caiu 5,8% no período. 
O ministro explicou que um 
dos principais fatores que in-
fl uenciaram na queda do valor 
da carne nacional no mercado 
internacional foi a Operação 
Carne Fraca, defl agrada pela 
Polícia Federal em março de 
2017, que desarticulou um 
esquema de corrupção envol-
vendo fi scais agropecuários e 
donos de frigorífi cos nos esta-

A Coreia do Norte aceitou se 
reunir com autoridades da Coreia 
do Sul, nesta terça-feira (9), para 
tratar da possível participação 
de atletas norte-coreanos nos 
Jogos Olímpicos de Inverno de 
PyeongChang, de acordo com 
informações do governo sul-
coreano. “A Coreia do Norte 
enviou uma carta por fax ao nosso 
escritório de ligação na aldeia 
de Panmunjom, explicando que 
aceitam a nossa oferta de se reu-
nir no dia 9 de janeiro”, explicou 
uma porta-voz do Ministério da 
Unifi cação sul-coreano.

“Na agenda do encontro 
será sobre a participação do 
Norte nos Jogos de Inverno 
de PyeongChang, bem como a 
melhoria em termos gerais dos 
laços entre as duas Coreias”, 
acrescentou. Os dois países, 
que tecnicamente estão em 
guerra há mais de 65 anos, não 
realizam um encontro de alto 
nível deste tipo desde o fi nal 
de 2015. O líder norte-coreano, 
Kim Jong-un, expressou em sua 
mensagem de Ano Novo o seu 
desejo de se aproximar do Sul 
e que seus atletas participem 
dos Jogos após um ano de 
2017 marcado pelos seguidos 
testes de armas do seu regime 

e desacordos dialéticos com os 
Estados Unidos.

Seul então propôs realizar a 
reunião e o Norte decidiu rea-
brir as linhas de comunicação 
em Panmunjom após dois anos 
em desuso para facilitar os con-
tatos. O anúncio do encontro 
bilateral também ocorre um 
dia depois que Coreia do Sul e 
Estados Unidos disseram que 
atrasarão o início das mano-
bras militares anuais para que 
não coincidam com os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de 
PyeongChang, que serão rea-
lizados do dia 9 de fevereiro a 
18 de março.

Seul já pediu, no fi nal do 
ano passado, que Washington 
considerasse o adiamento dos 
exercícios para evitar que o 
regime norte-coreano, que 
costuma considerar estas ma-
nobras como um ensaio para 
invadir seu território, responda 
realizando um novo teste ar-
mamentístico. A aproximação 
entre Seul-Pyongyang pode 
contribuir a aliviar a tensão 
após os seguidos testes arma-
mentísticos da Coreia do Norte 
e as beligerantes respostas de 
Donald Trump que marcaram o 
ano de 2017 (ABr/EFE).

Blairo Maggi: o mundo
não pode fi car sem o Brasil no 

fornecimento de alimentos
Em entrevista exclusiva ao programa Nos corredores do Poder, da TV Brasil, na noite da
última quinta-feira (4), o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, falou da importância do setor agropecuário 
para a balança comercial brasileira e sobre a importância do país no mercado mundial de alimentos

Saúde Animal (OIE), o que 
vai permitir que o país passe a 
atuar em novos mercados. “Jjá 
estamos iniciando um outro 
projeto para que, até 2022 ou 
2023, o país receba o certifi ca-
do de país livre de aftosa sem 
vacinação. Signifi ca que nossos 
técnicos, o sistema de controle, 
junto com os produtores, já 
chegaram a conclusão de que 
uma vez livre com vacinação, 
também podemos ser livres 
sem vacinação, pois não temos 
o vírus circulando no Brasil há 
muitos anos.” 

“Nós hoje não podemos ven-
der, para a maioria dos países 
do mundo, carne com osso, por 
exemplo. Temos que desossar 
toda a nossa carne porque no 
osso é que tem o risco de se 
levar o vírus para outro país. 
Então, Japão não compra nossa 
carne. Tem países exigentes, 
como os EUA, para quem não 
podemos vender carne com 
osso também, na grande maio-
ria carne processada. Então isso 
vai abrir um mercado muito 
grande. E não é só no mercado 
de carne bovina, mas também 
de suína” (ABr).

Ministro da Agricultura, Blairo Maggi.
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dos do Paraná, Minas Gerais 
e Goiás.

“Esse evento atrapalhou de-
mais o Brasil e nós perdemos 
muitos mercados naquele pe-
ríodo. E os mercados, eles são 
disputados na base da botina, 
não tem nada de ‘love’ nesse 
processo. Então, quando um 
país percebe que você está em 
desvantagem, os compradores 
de lá tentam baixar o preço, e 
foi o que fi zeram, baixaram o 

preço das carnes brasileiras e, 
para voltar a fazer as vendas, 
fomos com preços menores. 
Mas esses preços já estão sendo 
recuperados e nós vamos ver a 
pecuária ter um valor agregado 
maior”, disse.

Blairo Maggi também falou 
sobre a expectativa de que, até 
maio próximo, o Brasil receba 
o Certifi cado de País Livre de 
Febre Aftosa com Vacinação 
da Organização Mundial de 

O presidente da Venezuela, Nicolás Ma-
duro, anunciou uma reestruturação da dívi-
da externa do país e garantiu que já pagou, 
por estas obrigações, US$ 74 bilhões, mas 
não especifi cou em qual período foi feito o 
pagamento. “Há conversas de trabalho de 
novas fórmulas que pretendo ativar muito 
em breve, e que representem um refi nan-
ciamento, uma reestruturação de todos 
os pagamentos externos da Venezuela”, 
informou Maduro durante um evento no 
qual fez um balanço do ano de 2017.

Em seguida, o presidente assegurou que 
a Venezuela pagou US$ 74 bilhões, mais 
disse que “eles”, sem especifi car a quem 
se referia, “tentaram criar uma perturba-
ção maior no processamento da dívida”. 
No início de novembro, Maduro anunciou 
que seriam reestruturadas todas as dívidas 
externas do país e esclareceu que isto não 
signifi ca que seu país deixará de cumprir 
com seus compromissos. 

Segundo o presidente, esta também é 
uma “luta contra o bloqueio e a persegui-
ção estrangeira” a seu país, uma vez que, 
segundo ele, há um suposto tratamento 

Presidente da República Bolivariana da 

Venezuela, Nicolás Maduro.

Maduro anuncia reestruturação de dívida 
externa e pagamento de US$ 74 bilhões

venezuelana no Conselho de Ministrose 
fez um pedido aos investidores em nível 
mundial.

“A todos aqueles que investem, atores 
econômicos de criptomoedas no mundo: 
estamos às suas ordens (...) e conseguimos 
importantes alianças para o lançamento do 
Petro no mês de janeiro”, afi rmou. A PDV-
SA, a principal empresa do país, passa por 
problemas econômicos e foi declarada em 
default (moratória) por diversos agentes 
fi nanceiros internacionais, após quitar com 
atrasos os vencimentos de alguns dos seus 
bônus de dívida externa.

Mais de 90% dos dólares que entram 
na Venezuela são oriundos das vendas 
de petróleo da PDVSA, uma empresa 
que, segundo dados da Organização de 
Países Exportadores de Petróleo (Opep), 
registrou em outubro, pela primeira vez 
em quase três décadas, uma produção 
de petróleo inferior a 2 milhões de barris 
diários. A Venezuela vive há meses uma 
severa crise econômica que mantém o país 
afundado em hiperinfl ação desde outubro 
(ABr/EFE).

A
FP

/V
en

ez
ue

la
n 

Pr
es

id
en

cy

discriminatório em relação à Venezuela por 
parte de bancos e de outras instituições 
fi nanceiras internacionais.

Além disso, o presidente venezuelano 
culpou as sanções ditadas pelos Estados 
Unidos - que proíbem negociações em 
dívida nova e capital emitida pelo governo 
venezuelano e pela estatal Petróleos de 
Venezuela (PDVSA) - das difi culdades de 
acesso ao crédito que o país sul-americano 
está vivendo. Maduro indicou que fará 
anúncios sobre o Petro, a “criptomoeda” 

Coreia do Norte aceita se 
reunir com o Sul nesta semana

Líder norte-coreano, Kim Jong-un, em seu discurso de Ano Novo. 
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