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BOLSAS
O Ibovespa: -0,02% Pontos: 
79.349,11 Máxima de +0,09%: 
79.440 pontos Mínima de -0,64% 
: 78.861 pontos Volume: 9,22 
bilhões Variação em 2018: 3,86% 
Variação no mês: 3,86% Dow 
Jones: +0,79% (18h36) Pontos: 
25.776,47 Nasdaq: +0,61% 
(18h36) Pontos: 7.255,76 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2063 Venda: R$ 3,2068 
Variação: -0,27% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,29 Venda: R$ 3,39 
Variação: -0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2192 Venda: R$ 
3,2197 Variação: -0,32% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2170 
Venda: R$ 3,3530 Variação: 
-0,21% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,84% ao 
ano. - Capital de giro, 10,85% ao ano. 
- Hot money, 1,14% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.334,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas)  Variação: +0,94%  - Ouro 
BM&F (à vista)  Cotação: 136,300  
Variação: +0,81%.

Cotação: R$ 3,2135 Variação: 
-0,31% - Euro (18h36) Compra: 
US$ 1,2182 Venda: US$ 1,2183 
Variação: +1,19% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8990 Venda: R$ 
3,9010 Variação: +0,77% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8530 Ven-
da: R$ 4,0500 Variação: +0,75%.

vespa Futuro: -0,14% Pontos: 
79.690 Máxima (pontos): 79.900 
Mínima (pontos): 79.210.Global 
40 Cotação: 887,379 centavos 
de dólar Variação: -0,52%.

“Talento é acertar 
um alvo que 
ninguém acerta. 
Genialidade é 
acertar um alvo
que ninguém vê”.
Arthur Schopenhauer (1788/1860)
Filósofo alemão

A elevação da nota de 
risco do Brasil é uma 
questão de tempo, dis-

se, na sexta-feira (12), o mi-
nistro da Fazenda, Henrique 
Meirelles. Em entrevista co-
letiva para comentar o rebai-
xamento da classifi cação da 
dívida pública brasileira pela 
agência Standard & Poor’s 
(S&P), Meirelles manifestou 
confi ança na aprovação da 
reforma da Previdência e das 
medidas de ajuste fi scal nos 
próximos meses.

“O Congresso tem mos-
trado que tem aprovado 
as reformas fundamentais 
no país. Aprovou o teto de 
gastos, a reforma trabalhista, 
a Lei das Estatais e a TLP 
[Taxa de Longo Prazo]. Ou-

De acordo com o ministro da 
Fazenda, elevação da nota de 
risco do Brasil é questão de tempo

tras medidas, como o cadastro 
positivo e a duplicata eletrôni-
ca estão em aprovação. Existe 
um histórico de aprovação. 
Essas reformas vão continuar 
ocorrendo, e a perspectiva de 
aumento do rating é questão 
de tempo. Isso foi levado em 
conta na melhora da pers-
pectiva [da nota do Brasil 
pela S&P] de negativa para 
estável”, destacou o ministro.

Meirelles comentou que, 
no dia seguinte à redução da 
nota do Brasil para três níveis 
abaixo do grau de investimen-
to, o mercado fi nanceiro teve 
uma reação calma. Segundo o 
ministro, isso ocorre porque 
o país continua crescendo 
com baixa infl ação e porque 
o rebaixamento já estava 

“precifi cado”, incorporado aos 
indicadores fi nanceiros.

“Um ponto importante, que 
parece ser digno de ênfase 
neste momento, é a reação da 
economia no curto prazo, dos 
indicadores de mercado que 
reagem na mudança do rating 
no Brasil. Hoje, o dólar caiu um 
pouquinho, os juros de longo 
prazo caíram um pouquinho, 
e a bolsa continua estável”, 
acrescentou.

De acordo com Meirelles, a 
economia brasileira está num 
momento positivo, com previ-
são de crescer até 3% este ano 
e criar 2 milhões de empregos, 
depois de incorporar pelo 
menos 1 milhão de pessoas ao 
mercado de trabalho em 2017. 
Para ele, as previsões da S&P 

Para Meirelles, a economia brasileira está num momento positivo, com previsão

de crescer até 3% este ano e criar 2 milhões de empregos.

são conservadoras, comporta-
mento que considerou normal 
nas agências de classifi cação 
de risco.

“Vamos continuar trabalhan-
do e seguindo na direção que 
está dando certo. O país está 

crescendo. Nossa previsão de 
crescimento para 2018 é 3%. 
A agência [S&P] vai de forma 
mais conservadora, o que é 
normal. Isso [o conservado-
rismo das agências] também 
aconteceu no ano passado. O 

país em pleno processo de 
recuperação sólida. Foram 
criados mais de 1 milhão de 
empregos no ano passado, e 
esperamos a criação de 2 mi-
lhões de empregos este ano”, 
concluiu Meirelles (ABr).

Resultado do Revalida 2017
Os resultados da primeira etapa 

do Exame Nacional de Revalidação 
de Diplomas Médicos Expedidos 
por Instituições de Educação 
Superior Estrangeira (Revalida) 
2017 foram divulgados na sexta-
-feira (12). Para consultar as notas, 
os candidatos devem acessar: 
(http://revalida.inep.gov.br/reva-
lida/inscricao/). É preciso digitar 
o número do CPF e a senha obtida 
no momento da inscrição.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia disse que o rebai-
xamento da nota de crédito do 
Brasil pode ajudar no conven-
cimento dos parlamentares em 
torno da reforma da Previdên-
cia. A agência internacional de 
classifi cação risco de Standard 
& Poor’s rebaixou o país para 
três níveis abaixo do grau de 
investimento. Ela justifi cou sua 
avaliação negativa por conta da 
demora na implementação das 
reformas, que poderiam reduzir 
os riscos fi scais do país.

Para Rodrigo Maia, a avalia-
ção da agência internacional 
pode contribuir para o avanço 
da proposta na Câmara “se 
parte do governo não tentar 
responsabilizar o Congresso”, 
disse o deputado. Ele sinalizou 
que a responsabilidade pela 
aprovação da reforma também 
é do governo. “Todos têm res-
ponsabilidade. A liderança do 
governo é decisiva para aprovar 
a reforma”, acrescentou.

O Congresso está em recesso 
parlamentar até fevereiro. Nes-
te período, líderes partidários 
estão se mobilizando junto à 
equipe do governo para garan-
tir votos favoráveis à reforma. A 
proposta que altera as regras de 
acesso à aposentadoria tramita 

Maia: rebaixamento 

pode ajudar a convencer 

parlamentares sobre a 

importância da reforma.

Moedas virtuais, como o 
Bitcoin, não podem ser usa-
das como ativos fi nanceiros 
por fundos de investimento, 
informou na sexta-feira (12) 
a Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM). A manifestação 
foi publicada em ofício enviado 
a diretores responsáveis pela 
administração e gestão de tais 
fundos, após diversas consultas 
feitas à comissão por partici-
pantes de mercado.

“As criptomoedas não podem 
ser qualifi cadas como ativos 
fi nanceiros, para os efeitos do 
disposto no Artigo 2º, V, da Ins-
trução CVM 555. Por essa razão, 
não é permitida aquisição dire-
ta dessas moedas virtuais pelos 
fundos de investimento regu-
lados”, diz o superintendente 
de Relações com Investidores 
Institucionais, Daniel Maeda, 
no comunicado.

Segundo Maeda, no Brasil e 
em outras jurisdições, tem-se 
debatido a natureza jurídica e 
econômica dessas modalida-
des de investimento, e não se 
chegou a nenhuma conclusão, 
em especial no mercado e re-
gulação domésticos. O ofício 
aponta diversos riscos que 
estão ligados às criptomoedas, 
como riscos de ordem de segu-

As criptomoedas não podem 

ser qualifi cadas como ativos 

fi nanceiros.
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Durante a missa na Casa 
Santa Marta na sexta-feira 
(12), o papa Francisco pediu 
que os cristãos rezem de ‘ma-
neira corajosa’ e não fi quem 
repetindo as palavras apenas 
como ‘papagaios’. “Sempre, 
quando nos aproximamos do 
Senhor para pedir qualquer 
coisa, deve-se partir da fé e 
fazê-lo na fé. ‘Eu tenho fé que 
Tu podes me curar’, ‘eu acredito 
que Tu podes fazer isso’ e ter 
a coragem de desafi á-lo. Não 
façamos isso como papagaios e 
sem interesse no que pedimos”, 
disse o líder católico segundo 
o “Vatican News”.

Segundo Francisco, os cris-
tãos precisam ‘suplicar ao 
Senhor para ajudar nossa 
pouca fé também diante das 
difi culdades’. “São tantos os 
episódios no Evangelho no 
qual se aproximar do Senhor 
é difícil para quem está em 
difi culdades e isso serve de 
exemplo para qualquer um de 
nós. O paralítico, no Evange-

O papa destacou que “oração 

que não é corajosa,

não é cristã”.
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São Paulo - O presidente nacional da 
OAB, Claudio Lamachia, afi rmou que o 
governo federal “disfarça” o aumento da 
carga tributária ao não reajustar a tabela 
do Imposto de Renda. Segundo estudo 
divulgado pelo Sindifi sco, a defasagem do 
imposto é de 88,4% no período acumula-
do desde 1996. A OAB é autora da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 5.096, 
apresentada ao STF para cobrar a correção 
da tabela do IR.

“Da forma como está hoje, pessoas que 
deveriam ser isentas estão pagando o 
imposto e outras pessoas estão pagando 
mais do que deveriam”, afi rma Lamachia. 
Segundo o Sindicato dos Auditores, ‘apesar 
de a infl ação ofi cial do ano passado ter 
encerrado no menor índice desde 1998, 
a defasagem da tabela do IRPF não para 
de aumentar’. “Ao se apossar daquilo que 
não tem direito, o governo achata a renda 
do trabalhador. Obriga-o a pagar mais im-
posto, dinheiro que poderia ser mais bem 

Presidente nacional da OAB,

Claudio Lamachia.
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André Dusek/Estadão Conteúdo

OAB diz que governo ‘camufl a’ aumento de 
impostos ao não reajustar tabela do IRPF

ganham até R$ 1.903,98, corrigida livraria 
todo assalariado que ganha até R$ 3.556,56 
de reter imposto na fonte. “Representa 
dizer que essa diferença de R$ 1.652,58 
pune as camadas de mais baixa renda. Im-
portante lembrar que a tabela do IRPF não 
é reajustada desde 2016”. O Sindicato diz 
que “isso não afeta somente o trabalhador 
de menor salário”.

“Todas as demais faixas obrigam o con-
tribuinte a pagar mais imposto de renda 
do que deveria. E piora à medida que os 
descontos permitidos no IR também são 
menores. O desconto por dependente, por 
exemplo, de R$ 189,59/mês (R$ 2.275,08 
anual), deveria ser R$ 357,19/mês (R$ 
4.286,28 anual). Com educação, se cor-
rigido chegaria a R$ 6.709,90, mas, pela 
tabela de 2017, o teto foi de R$ 3.561,50”. 
Damasceno afi rma que “o prejuízo do con-
tribuinte não fi cou maior porque o IPCA 
de 2017 foi um dos mais baixos em quase 
20 anos” (AE).

aplicado na poupança, no aprimoramento 
da formação educacional, no consumo”, 
disse Cláudio Damasceno, presidente do 
Sindifi sco Nacional.

Segundo os auditores, se a faixa de 
isenção atual chega aos contribuintes que 

A empresa norte-americana 
Boeing apresentou um drone 
gigante que pode carregar até 
226 quilos e que pode ser utiliza-
do para o transporte de grandes 
quantidades de mercadorias no 
futuro. O equipamento chamado 
de eVTOL tem medidas de 4,6 
metros de comprimento, 5,5m 
de largura e 1,2m de altura, 
podendo percorrer até 32 qui-
lômetros de distância. 

Ele foi construído por en-
genheiros da empresa de 
construção de aeronaves norte-
-americana em apenas três 
meses e, segundo a marca, pode 

ser aprimorado para carregar 
o dobro de peso. O drone faz 
pouso e aterrissagem na po-
sição vertical e tem baterias 
desenvolvidas pela Boeing. 

No entanto, os norte-ameri-
canos não deram mais detalhes 
sobre testes feitos com o equi-
pamento nem seus detalhes 
técnico. “Nós temos a oportu-
nidade de mudar, verdadeira-
mente, o transporte e as viagens 
aéreas. Olharemos para esse 
dia como uma data importante 
nesse caminho a ser percorri-
do”, disse o diretor-técnico do 
Boeing, Greg Hyslop (ANSA).

O drone faz pouso e aterrissagem na posição vertical e tem 

baterias desenvolvidas pela Boeing.

ANSA

Boeing constrói drone que 
carrega mais de 225kg

Rebaixamento ‘pode 
ajudar’ na aprovação da 
reforma da Previdência

na Câmara desde o fi m de 2016. 
Foi aprovada em uma comissão 
especial da Câmara em maio e, 
desde então, aguarda para ser 
analisada em plenário.

A tramitação da proposta, no 
entanto, fi cou paralisada depois 
que chegaram à Câmara duas 
denúncias contra o presidente. 
O processo de votação gerou  
desgaste na base aliada do 
governo e provocou o recuo do 
apoio de vários deputados em 
torno das reformas. O quorum 
para aprovar a emenda é de 308 
deputados, o que corresponde 
a dois terços do total de 513 
parlamentares em dois turnos 
(ABr) 

Moeda virtual não pode 
ser considerada ativo 

fi nanceiro

rança cibernética e particulares 
de custódia, e mesmo riscos 
ligados à legalidade futura da 
aquisição e negociação dessas 
moedas.

A Superintendência ressalta 
que as discussões existentes 
sobre o investimento em crip-
tomoedas, ainda se encontram 
em patamar bastante incipien-
te. “Julgamos conveniente que 
os administradores e gestores 
de fundos de investimento 
aguardem manifestação pos-
terior e mais conclusiva desta 
superintendência sobre o tema 
para que estruturem o investi-
mento indireto em criptomoe-
das (ABr).

Cristãos não devem rezar 
como ‘papagaios’, diz Papa

lho de Marcos, por exemplo, 
é levantado para o teto para 
que sua maca chegue ao Se-
nhor que está rezando entre 
a imensa multidão. A vontade 
faz encontrar uma solução”, 
disse ainda o Pontífi ce. Jorge 
Mario Bergoglio aconselhou 
ainda que os cristãos devem 
“colocar-se em campo” para ob-
ter seu pedido e destacou que 
a “oração que não é corajosa, 
não é cristã” (ANSA).
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OPINIÃO
Gestão fi nanceira
e o aumento da

produtividade nas empresas

Uma das perguntas mais 

frequentes dos gestores 

é como aumentar a 

produtividade do time 

fi nanceiro

Para solucioná-la, é pre-
ciso buscar por soluções 
inovadoras, capazes de 

melhorar os processos da área, 
posicionando-a como crucial na 
estratégia da empresa.

Hoje, a interação entre as pes-
soas e ambientes é diferente. Os 
carros são autônomos e as casas, 
inteligentes. Mas uma coisa ainda 
é igual: precisamos carregar o 
piano. Ou seja, o departamento 
fi nanceiro continua trabalhando 
da mesma forma de 40 anos atrás. 

Como assim, carregar o piano? - 
Carregadores de pianos são pesso-
as que trabalham muito em tarefas 
complicadas e pesadas. Com isso, 
é possível entender que o carre-
gador de piano de uma empresa 
é a área fi nanceira, que sempre 
age nos bastidores, realizando 
tarefas burocráticas, cansativas 
e incômodas e nem sempre com 
o devido reconhecimento. Assim, 
é possível perceber que o setor 
demanda grande parte de seu 
tempo em tarefas de conferências, 
como a conciliação de recebíveis. 

Por exemplo, se uma loja faz 
3.000 transações por mês e não 
possui uma solução que realize a 
conciliação das vendas de forma 
automática, o time fi nanceiro terá 
que buscar cada uma das operações 
manualmente. Ou seja, há uma 
perda de tempo grande com tarefas 
maçantes, desagradáveis e cansati-
vas, pois além de ter que tratar as 
vendas divergentes, será preciso 
conciliar as vendas corretas. 

Com isso, o funcionário se des-
motiva e não rende aquilo que é 
esperado.

Cada empresa tem uma cultura, 
bem como sua expertise. Mas, para 
crescer, desenvolver e atingir seus 
objetivos, é preciso ter em mente 
que a automação de processos é 
o segredo para tornar qualquer 
negócio mais rentável. Com uma 
ferramenta que automatize os 
processos e reduza o tempo de 
trabalhos burocráticos, os carre-
gadores de piano se tornam mais 
produtivos. Deixam de fi car até 

tarde no escritório para conferir o 
movimento do banco, se estressam 
menos e geram outros benefícios:

Redução das faltas e afastamen-
tos. Um dos maiores entraves en-
frentados por empresas de todos 
os setores é a grande quantidade 
de faltas e afastamentos decor-
rentes de problemas de saúde, 
relacionados ao esforço no traba-
lho. Ao garantir um ambiente mais 
saudável, com menos sobrecarga e 
burocracia, esse índice é reduzido.

Melhora na concentração e ra-
ciocínio. O colaborador consegue 
focar mais em suas atividades sem 
perda de concentração, tornando 
o seu raciocínio mais efi ciente. 
Automaticamente, sua cognição 
e QI também melhoram e ele se 
torna capaz de resolver problemas 
com mais facilidade.

Melhora da saúde mental
O ambiente de trabalho se torna 

um local mais animado, gerando 
menos irritação e promovendo o 
aprimoramento da comunicação 
e do trabalho em equipe para os 
funcionários. Assim, constrói-
-se um espaço corporativo mais 
saudável e leve, o que aumenta a 
produtividade de todos.

Mais autoconfi ança e autoesti-
ma. Ao perceber sua própria capa-
cidade e potencial, o colaborador 
adquire confi ança e segurança 
para desempenhar suas tarefas. 
Ele sente-se satisfeito consigo 
mesmo e isso estimula o seu cres-
cimento na empresa e um trabalho 
de maior qualidade.

Melhora na disposição e moti-
vação. Os contratados se sentem 
mais dispostos. Fato que é refor-
çado pela redução do estresse 
e pelo aumento da autoestima. 
Assim, a utilização de ferramentas 
de gestão proporciona um menor 
número de tarefas burocráticas, 
além de liberar a mão de obra para 
focar em detecção de gargalos nos 
processos diários, proporcionan-
do elevados ganhos. 

Assim, os carregadores de piano 
se tornam mais produtivos, não 
fi cam até tarde no escritório para 
conferir o movimento do banco, se 
estressam menos e têm mais tem-
po para si, ganhando motivação.

(*) - É CEO da Equals, empresa 
especialista em gestão e conciliação 
de recebíveis (www.equals.com.br).

Marcelo Garcia (*)
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Divulgação do resultado 
do Enem é antecipado

O Ministério da Educação antecipou em um dia a 
divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2017. A partir desta quinta-feira (18), 
os estudantes poderão consultar os resultados indivi-

duais na Página do Participante, na internet. A nova 
data foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

É necessário informar o CPF e a senha cadastrada no 
momento da inscrição no Enem. Quem não se lembra 
da senha pode recuperá-la na Página do Participante. 
É com ela que o estudante também terá acesso ao Sisu, 

que fi cará aberto de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. Os 
resultados dos participantes com menos de 18 anos, 
comumente chamados de treineiros, serão liberados 
60 dias depois da divulgação regular. O mesmo prazo 
vale para os espelhos de correção das redações. 

O acesso ao espelho de correção é uma forma de 
o participante saber como se saiu em cada uma das 

cinco competências avaliadas pela prova. Os estu-
dantes podem usar o resultado das provas do Enem 
em processos seletivos para vagas no ensino público 
superior, pelo Sisu, para bolsas de estudo em institui-
ções privadas, pelo Programa Universidade para Todos 
(ProUni) e para obter fi nanciamento pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) (ABr).

Columbus Circle em Nova York.

A estátua do explorador italiano Cristovão 
Colombo em Nova York permanecerá no mesmo 
local, informou a mídia norte-americana, ape-
sar de polêmicas e manifestações. A estátua, 
porém, receberá um bilhete informativo e um 
monumento dedicado à população indígena. O 
monumento de Colombo foi um presente dado 
em 1892 por imigrantes ítalo-americanos e dá 
nome à popular rotatória Columbus Circle.

No ano passado, a estátua de Colombo foi “víti-
ma” de uma “guerra das estátuas” que mobilizou 
os Estados Unidos. Para os italianos e norte-
-americanos, o monumento tem um signifi cado 
positivo, mas não para as populações indígenas, 
já que historiadores alegam que o explorador in-
citou o genocídio e a repressão cultural dos novos 
nativos da América. Portanto, no Central Park, 
haverá uma estátua em homenagens aos nativos.

A decisão parte da “Comissão da Cidade, Arte, 
Monumentos e Marcos”, instituída pelo prefeito 
Bill de Blasio. John Calvelli, membro da comis-
são, disse que “remover os monumentos seria 
como apagar a história”. Outras estátuas também 
tiveram seus destinos defi nidos. A imagem de 
Theodore Roosevelt, que foi criticada por ser 
“racista”, continuará posicionada em frente ao 

Uma das medidas do programa de reformas do

rei Mohammed Bin Salman.

Desde a última sexta-feira 
(12), as mulheres já podem 
frequentar estádios para acom-
panhar eventos esportivos na 
Arábia Saudita. Elas assistiram 
nese dia a partida entre Al-Ahli 
e Al-Batin, na capital Riad, em 
uma área reservada para “fa-
mílias” no estádio Rei Fahd. De 
acordo com a Autoridade Geral 
do Esporte, foram reservados 
7,5 mil assentos no local para 
elas. 

Outros dois estádios também 
estão “aptos” a receber mulhe-
res: o Rei Abdullah, na cidade 
de Jeda, que terá 14 mil lugares 

reservados, e o Príncipe Moha-
med Bin Fahd, em Dammam. 
O anúncio da liberação para 
mulheres foi realizado em 29 
de outubro do ano passado, 
em uma medida do programa 
de reformas iniciada pelo rei 
Mohammed Bin Salman. 

Além de poder ir aos estádios, 
as mulheres também poderão 
dirigir carros e motos. A Arábia 
Saudita tem um dos regimes 
que mais cerceia a liberdade 
das mulheres, sendo alvo de 
constantes denúncias de en-
tidades de violar os direitos 
humanos (ANSA).

O mercado teve uma reação bastante limitada ao anúncio por 

que a decisão já estava precifi cada.

A decisão da S&P era am-
plamente esperada, devido 
às difi culdades que o governo 
claramente tem enfrentado 
para a aprovação da reforma 
da previdência no Congres-
so. No entanto, a decisão foi 
anunciada antes do esperado; 
esperava-se que a S&P iria 
aguardar o resultado da vota-
ção da reforma da Previdência 
no Congresso, prevista para a 
semana do dia 19 de fevereiro. 
De qualquer forma, o merca-
do teve uma reação bastante 
limitada ao anúncio por que a 
decisão já estava precifi cada.

As difi culdades recentes em 
relação às medidas fi scais de 
curto prazo, como a liminar 
que suspendeu o adiamento 
dos reajustes de salários 
de funcionários públicos e, 
mais recentemente, o debate 
político sobre a possível fl exi-
bilização da chamada Regra 
de Ouro, aparecem como os 
motivos que convenceram a 
S&P a antecipar a decisão. 
Sem aprovação da reforma da 
previdência, existe a possibili-
dade de rebaixamento da nota 
do Brasil por pelo menos uma 
das outras duas agências de 
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De acordo com o jornal 
britânico “The Guar-
dian”, a Casa Branca 

anulou a viagem por temor 
das grandes manifestações que 
estavam sendo organizadas 
contra a presença do magnata 
republicano. No entanto, no 
Twitter, Trump preferiu culpar 
seu antecessor, Barack Obama.

“Não sou um grande fã do fato 
de o governo Obama ter vendido 
a embaixada mais legal e bem lo-
calizada por merreca, apenas para 
construir uma nova, em uma loca-
lização ruim, por US$ 1,2 bilhão. 
Mau negócio. Queriam que eu 
cortasse a fi ta [de inauguração]. 
Não!”, escreveu. Trump fora con-
vidado pela primeira-ministra do 
Reino Unido, Theresa May, logo 
após sua posse, em janeiro, mas 

Trump coloca a culpa em Obama por não ir à Londres.
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Com medo de protestos, 
Trump cancela visita a Londres
O presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou uma visita que faria ao Reino Unido em fevereiro para 
inaugurar a nova embaixada norte-americana em Londres

Londres, Sadiq Khan. Alguns 
britânicos haviam até criado 
um movimento, o “Stop Trump” 
(“Parem Trump”, em tradução 
livre), para impedir a viagem. 
“Donald Trump cancelou a vi-
sita ao Reino Unido. Por quê? 
Porque sabe que milhões de 
pessoas o estariam esperando 
nas ruas. E se esse bufão racista 
mudar de ideia, daremos as 
boas-vindas que ele merece”, 
disse o porta-voz do movimen-
to, Owen Jones, no Facebook.

O museu de cera Madame 
Tussauds fez piada com o 
cancelamento e colocou uma 
estátua de Trump em frente à 
embaixada, e alguns funcioná-
rios e transeuntes aproveitaram 
para fazer selfi es com a imitação 
do presidente (ANSA).

os dois países nunca concordaram 
sobre uma data.

“Muitos londrinos tinham 
deixado bem claro que Trump 

não era bem-vindo aqui com 
sua agenda que alimenta as 
divisões. Ele entendeu a men-
sagem”, disse o prefeito de 

S&P rebaixou o Brasil para 
BB- (perspectiva estável)

crédito (Moody’s e/ou Fitch).
Não prevemos qualquer 

alteração do rating do Brasil 
pela S&P até pelo menos a di-
vulgação do resultado das elei-
ções presidenciais, conforme 
sugerido pela perspectiva de 
rating estável, e considerando 
a solidez do Balanço de Paga-
mentos e que a credibilidade da 
política econômica pode conti-
nuar elevada durante este ano.

Para os próximos anos, 
esperamos que o presidente 
eleito em outubro de 2018, que 

assume o cargo em janeiro de 
2019, deve assumir um com-
promisso de manter a agenda 
de reformas estruturais e 
a base das atuais políticas 
econômicas. Mesmo assim, 
conforme observado pela S&P 
será importante avaliar se o 
próximo governo conseguirá 
construir uma coalização forte 
no Congresso para aprovar as 
reformas estruturais.

Fonte: MUFG (Mitsubishi UFJ 
Financial Group, Inc.). 

Estátua de Colombo continuará em 
NY, apesar de protestos

Museu de História Natural, e a escultura dedicada 
a Henri Philippe Petain, colaborador do regime 
nazista também fi cará no mesmo lugar e conti-
nuará com a classifi cação de “herói” (ANSA).

Mulheres sauditas podem 
frequentar estádios

Embaixador dos 
EUA no Panamá 
renuncia

O embaixador dos Estados 
Unidos no Panamá, John Feeley, 
renunciou ao cargo após a revela-
ção de que Donald Trump chamou 
países da América Central e da 
África de “buracos de m...”. Em 
sua carta de demissão, publicada 
pela “Reuters”, Feeley diz que 
não se sente mais “apto” a servir 
o governo do republicano.

“Fiz um juramento de servir 
fi elmente o presidente e sua ad-
ministração de maneira apolítica, 
mesmo quando não concordasse 
com certas políticas. Meus supe-
riores deixaram claro que, se eu 
acreditasse que não pudesse fazer 
isso, poderia renunciar. Essa hora 
chegou”, disse o embaixador.

Um porta-voz do Departamento 
de Estado dos EUA confi rmou a 
renuncia de Feeley, “por moti-
vos pessoais”. Ele deve fi car no 
cargo apenas até 9 de março. O 
diplomata havia sido nomeado 
por Barack Obama, em janeiro de 
2016 (ANSA).

‘Gene Jolie’ não aumenta 
chance de morte por 
câncer no seio

A mutação do gene BRCA, que 
ficou mundialmente conhecido 
como o “Gene Jolie” por conta 
das cirurgias da atriz e diretora 
Angelina Jolie, não aumenta as 
chances de morte por conta de um 
tumor no seio, revelou um estudo 
da Universidade de Southampton. 
Publicado na sexta-feira (12) 
na revista “Lancet Oncology”, o 
estudo confi rma que o gene au-
menta em até oito vezes o risco 
de desenvolver o câncer, mas não 
tem mais impacto na esperança 
de sobrevivência de um paciente.

“Nosso estudo é o maior já publi-
cado e nossos resultados sugerem 
que mulheres jovens com câncer 
de mama que tem uma mutação 
BRCA tem a mesma sobrevivência 
das mulheres que não carregam a 
mutação após o tratamento”, disse 
a líder da pesquisa, Diana Eccles. 
O estudo examinou os dados de 
2.733 mulheres, entre 18 e 40 
anos, que tiveram um diagnóstico 
de tumor no seio, sendo que 12% 
delas tinham o “gene Jolie”. Dez 
anos depois do diagnóstico, não 
sobreviveram ao câncer 651 pa-
cientes, sendo que a mortalidade 
foi igual nos dois grupos.

Um terço das mulheres com o 
BRCA tinha optado pela dupla 
mastectomia, retirando comple-
tamente os seios assim como 
ocorreu com a atriz, mas esse tipo 
de procedimento não interferiu na 
probabilidade de sobrevivência 
(ANSA).
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Ser empresário é
arriscar para realizar 

Não espere eternamente 

pelo ideal: ele pode 

nunca chegar e você 

continuará parado sem 

viver o seu propósito

Investir em uma formação 
adequada, e estar encanta-
do com a possibilidade de 

mudar a sua vida e a de outras 
pessoas, pode não ser tudo o 
que você necessita para des-
pertar os sentidos que faltam 
para uma carreira de sucesso. 
É claro que ninguém nasce co-
nhecendo todas fórmulas para 
alcançar seus objetivos, mas 
é importante conhecer cada 
vez mais técnicas e construir 
a carreira dos sonhos.

Esperar o momento ou 
as condições certas para 
contratar alguma agência de 
publicidade ou profi ssional de 
marketing para lançar a sua 
carreira na internet, alguém 
que venda o seu processo de 
coaching pode ser mais peri-
goso do que arriscar colocar 
o seu trabalho em prática, 
pois é capaz de atrasar toda a 
sua trilha até o sucesso. Não 
seja tão perfeccionista. Não 
espere eternamente pelo ideal: 
ele pode nunca chegar e você 
continuará parado sem viver o 
seu propósito.

Recebo, constantemente, 
mensagens de coaches per-
guntando o que eu fi z para ter 
uma carreira em ascensão em 
apenas um ano. Foram mais de 
500 mil visualizações de vídeos, 
palestras para público de mais 
de 600 pessoas, mais de 80 
clientes de coaching pagantes, 
contratos com multinacionais 
e um ecossistema de clientes 
que me permite acessar novas 
oportunidades diariamente. 

Não foi fácil realizar isso 
tudo. 

Na verdade, em muitos mo-
mentos foi afl itivo. Eu tive que 
pagar o preço, correr o risco 
e sabe como tudo começou? 
Com uma decisão inicial no 
dia em que eu cheguei no meu 
escritório de arquitetura e 
arranquei a fachada. E a partir 

desse momento a única opção 
era fazer essa decisão dar cer-
to. Foram muitas tentativas, 
muitos erros, acertos, erros 
novamente, mas é na prática 
que as coisas começam a se 
concretizar. Cada novo cliente 
captado me fortalecia, me en-
sinava a ver novos caminhos e 
possibilidades. 

Ao ver o que o processo 
do meu trabalho provocava 
na vida deles, o poder de 
transformação do coaching 
me fez querer mais. Uma vez 
que alcancei o objetivo inicial, 
voltei a estagnação. Parar não 
era uma possibilidade, então eu 
tomei a minha segunda melhor 
decisão: fazer mentoria. No en-
tanto, este é um caminho difícil 
de se percorrer sozinha. Para 
chegar aonde eu queria preci-
sei de dois dias de imersão que 
mudaram a minha visão sobre 
o negócio. Sim, coach é uma 
empresa, um tipo de negócio 
e estratégias são necessárias. 

Com a mentoria, passei a 
acertar mais do que errar, 
comecei a ter melhores re-
sultados e vi meus objetivos 
próximos de serem alcança-
dos. Clientes começaram a 
vir até mim, fui convidada a 
realizar mais palestras, meus 
vídeos ganharam engajamento 
orgânico e cada vez mais eu 
estava mudando vidas com o 
processo de coaching, além do 
fato que minha conta bancária 
agora condizia com aquilo que 
eu estava realizando. 

A minha empresa alcançou 
quase meio milhão em um ano, 
tenho uma equipe qualifi cada 
que soma conhecimentos, sou 
capaz de investir em minha 
empresa e não preciso mais 
fazer tudo sozinha como no 
início. E acredite, eu ainda 
acesso o meu mentor, sempre 
que novos desafi os surgem.

(*) - Coach, ministra treinamentos, 
mentoria de negócios, cursos e 
também atua como palestrante. 

Trabalha mostrando para as pessoas 
que elas são capazes de ter a vida 

que elas merecem, com mais amor, 
sonhos, risos e realizações (http://
facebook.com/coachrenatatolotti).

Renata Tolloti (*)

A - Reforma Trabalhista 
A Associação dos Advogados de São Paulo e a Escola Nacional de Advocacia 
do Conselho Federal da OAB promovem nos dias 16, 18, 23 e 30/1 e 1º, 6 e 
8/2 o curso ‘Aspectos polêmicos da Reforma Trabalhista’, nas modalidades 
presencial ou via internet. Entre os temas a serem abordados, destacamos: 
Danos extrapatrimoniais na reforma trabalhista, Jornada de trabalho: acordo 
de compensação de horas, Audiência trabalhista e ônus da prova, Contrato 
intermitente, Negociado x legislado. As aulas presenciais serão ministra-
das na sede da AASP, Rua Álvares Penteado, 151 – Centro, às 19h. Mais 
informações: tel. (11) 3291-9200 e (www.aasp.org.br/educacional/cursos). 

B - Reúso da Água
A Fiesp se encontra com inscrições abertas para sua 13ª edição do Prêmio 
Fiesp de Conservação e Reúso de Água. A iniciativa é uma forma de divulgar 
as iniciativas do setor industrial com as boas práticas na gestão de água. 
As empresas que apostam na redução do consumo e desperdício de água 
geram benefícios ambientais, econômicos e sociais, aumentando também 
sua competitividade. O incentivo vem por meio de premiações, com troféus, 
placas de menção honrosa e certifi cados de participação. Outro ponto 
positivo do Prêmio é que ele se torna um indicador ambiental ao compor 
acervo de cases no Estado de São Paulo, que são reconhecidos e difundidos. 
O Prêmio tem duas categorias: micro e pequeno porte ou médio e grande 
porte. Outras informações em: (http://www.fi esp.com.br/premioagua).

C - Engenharia Automotiva 
O Centro de Engenharia Automotiva da Poli-USP abriu novo período de 
inscrições para o processo seletivo da turma 2018 do curso de Especia-
lização em Engenharia Automotiva. O prazo fi nal é o próximo dia 26. As 
aulas iniciam-se em fevereiro. Pós-graduação “lato sensu”, o curso objetiva 
preparar, atualizar e qualifi car profi ssionais sobre produtos, serviços e pro-
cessos industriais, com competência abrangente para solucionar problemas 
técnicos e de gestão de empresa do setor automotivo. Os interessados 
devem preencher a fi cha de inscrição e enviar a lista de documentos re-
queridos – ambas estão disponíveis em (http://www.automotiva-poliusp.
org.br/pos-graduacao/especializacao/inscricoes/). O curso é presencial, 
com carga horária mínima de 372 horas/aula e duração de até 30 meses. 

D - Formação de Cuidadores 
De 10% da população, em 2010, a quantidade de pessoas acima dos 60 anos 

vai chegar a 29,3% em 2050. Parte do impacto dessa mudança já pode ser 
sentida, por exemplo, com o aumento da demanda por cuidadores. A área 
apresenta potencial de empregabilidade rápida e pode ser um complemento 
de renda para quem já exerce outra profi ssão, mas requer preparo. Pensando 
nisso, o Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac) lança o curso Cuidador, que 
objetiva preparar profi ssionais que atendem crianças, idosos, pessoas com 
defi ciência ou transtornos, que sofreram algum acidente ou que precisem 
de cuidados por alguma razão e até aquelas que sentem necessidade de 
companhia. Mais informações: (www.cebrac.com.br).

E - Investindo e Modernizando
2017 vai entrar para a história do McDonald’s Brasil. Neste ano, a marca 
reforçou sua liderança no mercado brasileiro de alimentação fora do 
lar com um conjunto de ações que entregou mais experiência e valor 
aos seus consumidores, resultando em retornos fi nanceiros sólidos, 
mesmo operando num mercado bastante sensível ao cenário macro-
econômico brasileiro. O balanço sustentável da companhia permite o 
avanço do crescimento da marca no país nos próximos anos. Para isso, 
a empresa anunciou o investimento de R$ 1 bilhão, até 2019, para a 
abertura de novos restaurantes e aceleração do plano de modernização 
das unidades existentes. . Entre os objetivos para o triênio 2017-2019 
está abrir 180 restaurantes e atualizar a rede em toda a região (www.
arcosdorados.com/ir).

F - Flor de Maçã
A Casa de Bolos, rede especializada em bolos caseiros, está com uma 
nova opção no cardápio: o Bolo Flor de Maçã. Mantendo ainda a pegada 
de uma receita simples e caseira, típica de vó, traz também agora um 
pouco mais de sofi sticação na apresentação, tornando uma ótima alter-
nativa para estar às mesas em reuniões, datas ou festas comemorativas. 
O bolo leva, entre os ingredientes, maçã e canela em pó, conferindo um 
sabor – e cheiro – bem especial. A opção já está disponível em todas as 
unidades da rede, pelo valor de R$ 30,00. A Casa de Bolos é especiali-
zada em bolos caseiros e conta com mais de 300 unidades pelo país. A 
qualidade dos produtos oferecidos é mantida por meio de treinamentos e 
reciclagens constantes com os franqueados (www.casadebolos.com.br). 

G - Incubadora de Cervejas 
O movimento da cerveja artesanal no Brasil tem vários protagonistas. A 
iniciativa aproxima três destes elos: cervejaria, estudantes do segmento 

e a Escola de Cerveja e Malte. É a Usina Schornstein, criada pela marca 
para trazer inovação ao seu portfólio e ainda difundir a cultura cervejeira 
no país. O projeto é uma incubadora de receitas produzidas por alunos 
da Escola. Alunos inscrevem as suas receitas para um comitê avaliador 
através de um concurso interno. Com o rótulo escolhido, passa por um 
processo similar ao das cervejarias artesanais: ajustes de produção, 
defi nição de nome, formação de preço e lançamento. A cerveja criada 
será comercializada em latas e chega ao mercado com a marca da Usina 
Schornstein. Saiba mais em (www.cervejaemalte.com.br).

H - Ventilação e Tratamento do Ar
EcoQuest do Brasil, que atua na medição e tratamento do ar nos ambien-
tes, e a Sicfl ux Brasil, que atua no segmento de renovação de ar, fi rmaram 
parceria para fornecer ao mercado sistemas completos de ventilação e 
tratamento do ar interno para pequenos, médios e grandes projetos. 
Para tanto, vão unir as caixas de ventilação da Sicfl ux às lâmpadas de 
descontaminação da EcoQuest, com tecnologia IRC (Ionização Rádio 
Catalítica), a única certifi cada pela NASA, e com efi ciência comprovada 
pelo IPT. Os sistemas completos de ventilação e tratamento do ar interno 
atendem à norma NBR 16401, que rege a qualidade do ar interno, uma 
vez que o ar é pré-fi ltrado. E, ainda proporciona outros benefícios, como 
a diminuição microbiológica, a eliminação de odores e a quebra dos gases 
voláteis. Saiba mais em (www.ecoquest.com.br).

I - Indicadores Sociais 
Dados quantitativos também possibilitam acompanhar a gestão e a evo-
lução de políticas públicas. Isso poderá ser visto no curso de extensão 
Indicadores Sociais: elaboração e análise, que começa no próximo dia 
29, na Escola de Sociologia e Política. O curso foi desenvolvido para 
introdução do aluno ao trabalho com indicadores, assim como para 
aprimoramento daqueles que já possuem algum conhecimento. As aulas 
são voltadas a estudantes de humanidades, gestores públicos, privados 
e do terceiro setor, professores e interessados em geral. Voltado, tam-
bém, a professores das diversas áreas de saber e níveis de ensino. Mais 
informações  tel. 11 - 3123-7800 ou (extensao@fespsp.org.br).

J - Mercado Europeu 
A Kyvo Design-Driven Innovation, empresa brasileira especializada 
em inovação e design de serviços, iniciou as atividades de sua fi lial em 
Lisboa. É a segunda operação internacional da Kyvo em menos de dois 
anos. A primeira fi ca no Vale do Silício, nos Estados Unidos, no centro 
de inovação GSVlabs, do qual a Kyvo é representante exclusiva no 
Brasil. O objetivo com a operação em Portugal é participar do mercado 
europeu de inovação com a realização de projetos focados em Trans-
formação Digital para as empresas da região. A chegada da Kyvo em 
Portugal, além de servir de porta de entrada para a Europa, abre uma 
série de oportunidades de extensão de projetos realizados em parceria 
com empresas da região e que já estão em curso no Brasil. Saiba mais 
em (http://kyvo.com.br).

A - Reforma Trabalhista 
A Associação dos Advogados de São Paulo e a Escola Nacional de Advocacia 

vai chegar a 29,3% em 2050. Parte do impacto dessa mudança já pode ser 
sentida, por exemplo, com o aumento da demanda por cuidadores. A área 
apresentapotencialdeempregabilidaderápidaepodeserumcomplemento

Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.

Uma das vencedoras do lei-
lão de concessão de terminais 
realizado em março de 2017, 
uma empresa da Alemanha 
assumiu o Aeroporto Inter-
nacional Pinto Martins, em 
Fortaleza. A Fraport já im-
prime sua marca no terminal 
cearense, onde a nova identi-
dade visual já está nos painéis 
de informação desde o dia 2 
deste mês, quando a empresa  
recebeu simbolicamente as 
chaves do aeroporto.

A nova gestão será feita em 
conjunto com a Infraero pelos 
próximos 3 meses e o contrato 
de concessão é de 30 anos. Os 
termos do contrato obrigam a 
companhia alemã a desenvol-
ver a infraestrutura do local. 
Estão previstas, entre outras 
intervenções, a expansão do 
terminal e o aumento das 
pistas de pouso e decolagem. 
Para este primeiro trimestre, o 
terminal deverá ter melhorias 
no ar-condicionado, ilumina-

O Ministério da Fazenda ressaltou que uma melhoria

na classifi cação do Brasil só será possível

por meio da aprovação das medidas fi scais.

“O governo reforça seu 
compromisso em 
aprovar medidas 

como a reforma da Previdência, 
tributação de fundos exclu-
sivos, reoneração da folha de 
pagamentos, adiamento do 
reajuste dos servidores públi-
cos, entre outras iniciativas 
que concorrem para garantir 
o crescimento sustentável da 
economia brasileira e o equi-
líbrio fi scal de longo prazo”, 
destacou o texto. O Ministério 
da Fazenda pediu ainda em-
penho dos parlamentares para 
aprovação das medidas.

“Sempre contamos com o 
apoio e com a aprovação das 
medidas necessárias para o país 
pelo Congresso e temos certeza 
que o mesmo continuará a tra-
balhar em favor das reformas 

Os índices levantados pelo setor de Inteligência 
Comercial do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de 
Bento Gonçalves (Sindmóveis) mostram o princípio de 
uma recuperação para o setor moveleiro. De janeiro a 
novembro de 2017, pela primeira vez em quatro anos, 
a produção industrial acumulada foi positiva – 4,4% 
em relação ao mesmo período de 2016. 

Em relação aos postos de trabalho, foram criados 
2.847 novas vagas pela indústria moveleira. Conside-
rando a expectativa de reaquecimento do mercado, 

cerca de 200 fabricantes de mobiliário residencial, 
corporativo e complementos preparam suas novi-
dades para a Movelsul Brasil, a maior feira do setor 
da América Latina que acontecerá entre 12 a 15 de 
março, no polo Bento Gonçalves.

Diversas ações de inteligência em negócios são 
planejadas para acontecer durante a feira, com o 
objetivo de promover um ambiente assertivo para os 
principais lojistas de móveis do Brasil e importadores 
de 50 nacionalidades (Sindimóveis). 

Volume de serviços 
cresceu 2,3% no 
acumulado do ano

O volume do setor de serviços 
cresceu 1% no país de outu-
bro para novembro de 2017, 
segundo dados da Pesquisa 
Mensal de Serviços, divulgada 
no Rio de Janeiro pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE). A alta veio 
depois de duas quedas do setor: 
de 0,8% em outubro e de 0,1% 
em setembro.

Nos outros tipos de compa-
ração temporal, os serviços 
tiveram quedas de 0,7% na 
comparação com novembro de 
2016, de 3,2% no acumulado do 
ano e de 3,4% no acumulado de 
12 meses. Cinco dos seis seg-
mentos de serviços pesquisados 
pelo IBGE tiveram aumento de 
outubro para novembro. Três 
deles acusaram alta de 0,9%: 
serviços prestados às famí-
lias, serviços de informação/
comunicação e as atividades 
turísticas.

Os serviços de transportes e 
correios tiveram alta de 0,6% 
e os serviços profi ssionais, 
administrativos e complemen-
tares, de 0,2%. Já os outros 
serviços mantiveram, em no-
vembro, o mesmo volume de 
outubro. A receita nominal do 
setor de serviços teve alta nos 
quatro tipos de comparação 
temporal: 1,2% de outubro 
para novembro, 4,3% na 
comparação com novembro 
de 2016, 2,3% no acumulado 
do ano e 1,9% no acumulado 
de 12 meses (ABr).
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Fazenda reforça compromisso 
com ajuste fi scal e reformas

Após a decisão da Standard & Poor’s de rebaixar a nota da dívida pública brasileira, o Ministério da 
Fazenda pediu o engajamento do Congresso na aprovação das reformas estruturais. Em nota, a pasta 
informou que o governo está comprometido com o ajuste fi scal

e do ajuste fi scal fundamentais 
para o Brasil”. No comunicado, 
o Ministério da Fazenda res-
saltou que uma melhoria na 
classifi cação do Brasil só será 
possível por meio da aprovação 
das medidas fi scais propostas e 
destacou que a S&P reconhece 
esforços recentes do governo 
para melhorar as contas públi-
cas e melhorar a produtividade 
do país. 

Entre as medidas citadas pela 
Fazenda estão o teto de gastos 
públicos, a reforma trabalhista, 
o programa de recuperação 
fi scal dos estados, a reaber-
tura do setor de óleo e gás, a 
reformulação das políticas de 
crédito do BNDES e a nova 
Taxa de Longo Prazo (TLP), 
que corrige os fi nanciamentos 
do banco (ABr).

Empresa alemã assume 
aeroporto de Fortaleza

ção, sinalização e no sinal de 
internet sem fi o.

O terminal também já conta 
com um novo site com infor-
mações sobre voos e serviços. 
Os investimentos devem somar 
R$ 600 milhões e a expectativa 
é de que a movimentação de 
passageiros cresça 5% ao ano. 
O início da operação do centro 

de conexões da Air-France/
KLM, em maio, será respon-
sável por parte do aumento 
do fl uxo de passageiros. O 
aeroporto terá cinco novos 
voos internacionais, ligando 
Fortaleza a Amsterdã e a Paris. 
Também será feito o reforço de 
destinos nacionais operados 
pela Gol (ABr).

Setor moveleiro ensaia recuperação
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Um povo, dois destinos

A possibilidade de 

a Coreia do Norte 

participar, em fevereiro, 

dos Jogos de Inverno 

de PyeongChang, na 

Coreia do Sul, abre 

uma perspectiva para 

a retomada do diálogo 

entre dois Estados que 

abrigam o mesmo povo

É algo a ser buscado, 
mesmo se tratando de 
avanço ainda tênue, 

muito distante de corrigir 
os equívocos verifi cados nos 
antecedentes históricos que 
levaram à cisão do país asiático 
e suas graves consequências. 
A separação da Coreia, per-
petrada pelos Estados Unidos 
e a então União Soviética, no 
contexto do fi nal da Segunda 
Guerra, teve o pretexto, politi-
camente correto, de libertá-la 
do jugo japonês, que remonta-
va ao Século 19. 

Liberdade, contudo, não de-
fi niu a nova condição da penín-
sula, cuja divisão atendeu à dis-
puta imperialista entre as duas 
grandes potências militares 
emergentes do grande confl ito 
mundial. Norte-americanos 
e soviéticos, sem perguntar 
aos coreanos, decidiram se-
parar um povo, sua cultura, 
costumes, espiritualidade e 
até famílias, com a instituição 
de dois estados com regimes 
políticos diferentes e ambos 
divergentes da base sociológi-
ca contida no confucionismo, 
que, independentemente de 
religião, é -  ou foi...- a essência 
da organização social do povo 
coreano. 

A sequência da história, to-
dos conhecemos: desenvolvi-
mento do Sul, com democracia 
e capitalismo moderno, mas 
sempre com a presença de pe-
sada força militar dos Estados 
Unidos, com bases fortemente 
armadas e continente nume-
roso de soldados, que jamais 
abriram mão de sua presença 
e vigilância na Península da 
Coreia; deterioração política 
e econômica no Norte, onde 
uma ditatura hereditária, hoje 
comandada pelo inconsequen-
te  Kim Jong-um, tira o pão 
e oferece armas nucleares à 
sociedade, como símbolo de 
um nacionalismo ufanista, uni-
camente destinado a sustentar 
uma estrutura anacrônica de 

poder.  
A União Soviética já não 

existe, a Rússia não tem mais 
qualquer interesse no regi-
me norte-coreano e a China 
preocupada com sua inserção 
econômica global, mantém o 
discurso de apoio, mas se mos-
tra cada vez menos disposta a 
bancar o “aliado” num eventual 
confl ito bélico. O ditador da 
Coreia do Norte tem agora a 
obsessão de tornar o país uma 
potência nuclear. Megaloma-
nia que encontrou respaldo à 
altura após a posse de Donald 
Trump na Presidência da Re-
pública. Um choque de egos 
que ressuscitou o fantasma 
de uma guerra atômica, que 
há muito não assustava a hu-
manidade.

Com certeza, a presença 
militar dos Estados Unidos, 
a marcante infl uência desses 
país na democracia do Sul e 
sua permanente interferência 
nas relações entre os dois 
estados da península difi cul-
tam a retomada do diálogo. É 
certo que a ditadura do Norte 
justifi ca permanente atenção, 
mas na medida certa, para que 
o entendimento entre os dois 
lados tenha mais chance. A 
Coreia do Norte está isolada 
do mundo, distanciando-se até 
mesmo dos antigos aliados; a 
Coreia do Sul está totalmente 
alinhada à civilização global, 
mas segue submetida a uma 
forte infl uência de seu protetor 
Tio Sam, por mais que se tente 
disfarçar isso.

A divisão do país foi um erro 
resultante do braço de ferro da 
Guerra Fria. É chegada a hora 
de corrigir esse equívoco his-
tórico, permitindo que o povo 
coreano, jamais cindido em 
sua alma, essência e cultura, 
possa dialogar com mais au-
todeterminação. Sem a lógica 
ocidental nas negociações, 
quem sabe predomine a sabe-
doria de Confúcio e se possa 
chegar a um entendimento, 
mesmo tendo em um dos lados 
a insanidade de Kim Jong-um. 

É preciso “dar uma chance 
à paz”, como cantou o imortal 
John Lennon nos anos 60, 
clamando pelo fi m da Guerra 
do Vietnã, resultante, aliás, da 
mesma disputa imperialista 
que separou povos e lhes impôs 
diferentes destinos.   

 
(*) - É coordenadora do curso de 

Relações Internacionais da
Faculdade Santa Marcelina (FASM).

Rita do Val (*)
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O direcionamento de um facho de laser contra os olhos de um 

atleta não se caracteriza como um ato civilizatório”.

O torcedor que utilizar laser 
ou similar para atrapalhar a 
visão ou concentração de atleta 
em treinamento ou competição 
poderá ser impedido de compa-
recer a eventos esportivos por 
até dois anos. É o que determina 
texto substitutivo da senadora 
Simone Tebet (PMDB-MS) ao 
projeto apresentado pelo ex-
-senador Lobão Filho. A matéria 
está pronta para votação na 
CCJ. “O direcionamento de um 
facho de laser contra os olhos 
de um atleta não se caracteriza, 
em primeiro lugar, como um ato 
civilizatório”, afi rma Simone 
Tebet.

Para a senadora, se a conduta 
for motivada para interferir no 
resultado das competições, já 
se constitui em “procedimento 
reprovável” e quem a pratica 
“não confi a no poderio esporti-
vo da sua própria agremiação”. 
“Mas esse ato não se restringe 
ao momento do gol. Quem o 

faz pode causar sequelas que 
vão além das quatro linhas ou 
do tempo de jogo, pois o laser 
tem potencial para provocar 
danos na visão não raras vezes 
irreversíveis” acrescenta a 
senadora. 

Além de modificar o Esta-
tuto de Defesa do Torcedor, o 
texto original também sugere 
alterar o Código Penal para 
tornar crime de atentado con-
tra a segurança de transporte 
aéreo a conduta de direcionar 
laser contra os olhos de pi-
lotos de avião, com pena de 
detenção de seis meses a dois 
anos. No entanto, no enten-
dimento de Simone Tebet, a 
proposta é dispensável, pois 
essa conduta se configura 
como uma forma de expor a 
perigo uma aeronave, crime 
já previsto no artigo 261 
do Código Penal, com pena 
idêntica à estabelecida pelo 
projeto (Ag.Senado).

José Bonifácio, 
Patrono da 
Independência 

O estadista José Bonifácio 
de Andrada e Silva passou a 
ser considerado ofi cialmente 
o Patrono da Independência 
do Brasil. É o que determina a 
Lei 13.615/2018, publicada na 
sexta-feira (12) no Diário Ofi -
cial da União. A lei tem origem 
no projeto Câmara, aprovado 
em dezembro de 2017 no Se-
nado Federal.

Para o relator do projeto na 
Comissão de Educação, Cul-
tura e Esporte (CE), senador 
Antonio Anastasia (PSDB-MG), 
embora José Bonifácio seja 
considerado como o arquiteto 
do processo de independência 
(consolidado em 1822), faltava 
ainda “o reconhecimento ofi cial 
por parte do Estado brasileiro”.

“Esteve na vanguarda da luta 
autonomista. Em 1821, quando 
a Corte portuguesa determinou 
que Dom Pedro retornasse a 
Portugal, Bonifácio escreveu-
-lhe uma carta solicitando que 
fi casse no Brasil. Certamente 
deve-se à influência dele a 
adesão de Dom Pedro à causa. 
Há autores inclusive que con-
sideram que foi graças à sua 
orientação que a independência 
se deu sem choques”, afi rmou 
Anastasia (Ag.Senado).

Cada magistrado tem hoje uma carga média

de 5.918 processos por ano.

O senador Cidinho Santos 
(PR-MT) apresentou à Comis-
são de Constituição e Justiça 
do Senado seu relatório favo-
rável à aprovação da proposta 
determinando que caberá ao 
Estado brasileiro estimular a 
adoção de métodos extrajudi-
ciais na solução de confl itos. 
Cidinho alega que a aprovação 
da norma irá ao encontro de 
outro princípio constitucional, 
o que trata da “duração razo-
ável do processo”. 

“Ao estimular a desjudicializa-
ção, o Estado não apenas reduz 
o número de processos, como 
economiza recursos públicos 
e possibilita a satisfação dos 
jurisdicionados com respostas 
mais efi cientes”, argumenta o 
senador. São citados pelo se-
nador os dados do CNJ, cujos 
números apontam a tramitação 
hoje de cerca de 95 milhões de 
processos pelas diversas instân-
cias da Justiça brasileira.

O autor da proposta é Vi-
centinho Alves (PR-TO), que 
entende que o aumento pro-
gressivo de processos judiciais 
e a falta de estrutura do Poder 
Judiciário têm demonstrado 
que o direito fundamental de 

Ao todo, já são 19 vetos na pauta, onze deles publicados durante o recesso parlamentar.

Ao todo, já são 19 vetos 
na pauta, onze deles 
publicados durante o 

recesso parlamentar. Um dos 
vetos mais polêmicos é o que 
instituía o Refi s para micro e 
pequenas empresas.

O programa de refi nancia-
mento, permitido às empresas 
optantes pelo Simples, havia 
sido aprovado pelo Senado. O 
texto abrangia débitos vencidos 
até novembro de 2017 e exigia 
pagamento de, no mínimo, 5% 
do valor da dívida, sem des-
contos, em até cinco parcelas 
mensais e sucessivas. O restan-
te poderia ser quitado em até 
175 parcelas, com redução de 
50% dos juros, 25% das multas 
e 100% dos encargos legais. 

O veto do presidente Temer 
foi ao projeto inteiro. A jus-
tifi cativa é de que a medida 
fere a Lei de Responsabilidade 
Fiscal ao não prever a origem 
dos recursos que cobririam os 
descontos. A decisão foi criti-

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, afi rmou 
na sexta-feira (12) ter utilizado 
‘uma linguagem dura’ na sua 
conversa com senadores sobre 
a lei migratória, mas negou 
ter se referido a El Salvador, 
Haiti e a países africanos como 
‘buracos de m...’. “A linguagem 
utilizada por mim foi dura, mas 
essa não foi a linguagem em-
pregada. O que foi realmente 
duro foi a extravagante pro-
posta feita, um grande passo 
atrás para o DACA”, escreveu 
o presidente americano em sua 
conta do Twitter, ao comentar 
o Programa de Ação Diferida 
(DACA), que protege jovens 
imigrantes chegados aos EUA 
quando crianças.

Segundo informou o jornal 
The Washington Post, Trump 
classifi cou El Salvador, Haiti 
e vários países africanos como 
“buracos de m...”, e sugeriu 
que preferiria receber nos Es-
tados Unidos mais imigrantes 
da Noruega, o que provocou 
uma nova onda de indignação e 

Merkel e Schulz 
elogiam acordo 
para formar 
novo governo

A chanceler alemã e líder 
do União Democrata Cristã 
(CDU), Angela Merkel, elo-
giou na sexta-feira (12) o 
acordo fi rmado por sua sigla 
juntamente com o União Social 
Cristã (CSU) e o Partido Social-
-Democrata (SPD) para formar 
um novo governo alemão.

“Trabalhei em um espírito 
de confi ança para poder dar ao 
país um governo estável. Pre-
cisamos agora ser mais velozes 
nas decisões”, disse Merkel em 
coletiva de imprensa sobre a 
“Grande Coalizão”. A chanceler 
destacou o empenho dos líderes 
das siglas, que trabalharam sem 
parar nas últimas 24 horas, e 
destacou que o documento fi r-
mado por todos “é justo e abraça 
um ampla arco da sociedade”.

Já para Martin Schulz, líder 
dos sociais-democratas, o acor-
do obtido hoje “é um resultado 
excepcional”, com o aumento 
de ajuda às famílias e os inves-
timentos na formação escolar, 
e foi aprovado “de maneira 
unânime com os negociadores 
do SPD”. Ele ressaltou que o 
plano de governo teve a inclusão 
de diversos benefícios sociais 
graças ao empenho de sua sigla.

O líder do CSU, Horst Seeho-
fer, ressaltou que a formação 
total do governo deve “ser 
fi nalizada até a Páscoa”, após 
o SPD dar sua autorização ao 
acordo em congresso, “e que 
seja mantida a velocidade que 
nós acordamos em atingir du-
rante as conversas” (ANSA).

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Everson Rachadel
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Congresso Nacional terá que 
analisar 19 vetos após o recesso

Uma das missões do Congresso Nacional na volta dos trabalhos legislativos, em fevereiro, é examinar 
os vetos da Presidência da República a projetos aprovados em 2017

cada por parlamentares e pelo 
presidente do Sebrae, Guilher-
me Afi f  Domingos, ao afi rmar 
que a intenção é trabalhar para 
que o Congresso derrube o 
veto presidencial enquanto o 
Ministério da Fazenda estuda 
uma solução para o impasse 

econômico da medida.
Também foi vetado pelo 

presidente, dessa vez parcial-
mente, o texto que tratava do 
Programa de Regularização 
Tributária Rural. O projeto, 
aprovado no Senado em de-
zembro de 2017, permitiu a 

renegociação das dívidas de 
produtores rurais. Temer vetou 
24 dispositivos do texto, entre 
eles o aumento de 25% para 
100% de desconto das multas 
e encargos sobre os débitos 
acumulados com o Funrural 
(Ag.Senado).

Com 95 milhões de processos, 
proposta tenta desafogar Judiciário

acesso à Justiça, na prática, é 
inefi caz.

“É da cultura da sociedade 
brasileira o culto ao litígio, 
justamente pela ausência de 
espaços institucionais voltados 
à comunicação de pessoas em 
confl ito”, afi rma o senador na 
justifi cativa.

Em dezembro o Senado 
aprovou a indicação do juiz 
Francisco Luciano de Azevedo 
para compor o CNJ. Durante a 
sabatina, ele afi rmou que o CNJ 
e o Poder Legislativo devem 

manter seus esforços de for-
talecimento das abordagens 
alternativas na resolução de 
confl itos. O Judiciário caminha 
para tornar-se “ingovernável” 
devido ao enorme acúmulo de 
processos, e quem vai perder 
caso este quadro se consolide 
é o cidadão brasileiro. Para 
ele, “atacar a raiz da questão” 
signifi ca evitar o excesso de 
judicialização e a cultura do 
litígio, priorizando cada vez 
mais a arbitragem, a mediação 
e a conciliação (Ag.Senado).

Trump nega ter chamado Haiti e 
países africanos de “buracos de m...”

acusações de racismo. Em outra 
mensagem no Twitter, Trump 
reforçou que quer “um sistema 
migratório baseado no mérito e 
gente que ajudará a levar nosso 
país ao próximo nível”.

“Quero segurança para nossa 
gente. Quero deter a entrada em 
massa de drogas”, acrescentou 
Trump, reiterando assim a ne-
cessidade do muro fronteiriço 
com o México. De acordo com 
o Post, que cita fontes presentes 
na reunião, Trump teria questio-

nado os legisladores sobre “por 
que temos toda esta gente de 
países (que são um) buraco de 
m... vindo aqui?”.

O presidente americano teria 
reagido assim quando dois se-
nadores lhe apresentaram um 
projeto de lei que outorgaria 
vistos a alguns dos cidadãos 
de países que foram retirados 
recentemente do programa de 
Status de Proteção Temporária 
(TPS), como El Salvador, Haiti, 
Nicarágua e Sudão (ABr/EFE).

Torcedor que
direcionar laser

para atletas será punido

Uma caixa de charutos cuba-
nos, autografada por Fidel Castro, 
foi leiloada por US$ 26,5 mil, 
na última quinta-feira (11), em 
Boston, nos Estados Unidos. 
De acordo com o "RR Auction", 
empresa que mantém autógrafos, 
documentos e manuscritos, a cai-
xa contém 24 charutos da marca 

Charutos de Fidel Castro são leiloados por US$ 27 mil
"Trinidad e Fundadores".

Além disso, o artigo vem acom-
panhado de uma foto do ex-líder, 
e possui um selo de garantia da 
República de Cuba. Os charutos 
da marca "Trinidad Fundadores" 
foram especialmente fabricados 
para Fidel, a partir dos anos 1980. 
E, até 1998, as únicas caixas au-

torizadas a saírem de Cuba eram 
doadas a pessoas de cargos ofi ciais 
no exterior.

Naquele ano, a marca estreou 
como exportação ofi cial cubana. 
Mas a caixa vendida a Boston foi 
exportada em 2002 e autografada 
a pedidos da filantropa norte-
-americana Eva Heller (ANSA).



Tendo em vista a alta 
inadimplência dos de-
vedores de contratos, 

as empresas devem instituir 
Auditoria Jurídica dos Con-
tratos.

Objetivos
 • Transmitir parecer com 

base na análise das nor-
mas jurídicas que regem 
os contratos para verifi car 
sua correção, bem como 
a vontade das partes.

 • Avaliar e denunciar os ris-
cos jurídicos que possam 
existir no  contrato.

 • Avaliar a documentação 
exigida para a elaboração 
dos contratos.

Independência
A Auditoria Jurídica dos 

contratos deve ser organizada 
de modo que os auditores 
tenham participação indepen-
dente dos advogados que es-
tão envolvidos na elaboração 
dos contratos.

Abrangência
A auditoria deve abranger 

desde a fase pré contratual, 
após as tratativas comerciais 
e o acompanhamento da exe-

cução até o cumprimento fi nal 
dos contratos.

Elaboração da Documen-
tação das Pessoas Jurídicas 
pactuantes 

 1. Sociedade Anônima
 • Estatuto Social da 

Empresa
 • Poderes das direto-

rias e do Conselho de 
Administração para 
contratar.

 2. Sociedade Limitada
 • Contrato Social
 • Verifi cação dos po-

deres dos sócios e 
administradores para  
contratar pela em-
presa

 3. Associações - 
Entidades de Classe 
– Fundações e ONGS 

 • Analisar os Estatutos. 
Em geral os poderes 
são atribuídos a dire-
tores ou ao Conselho 
Diretor e, em alguns 
casos, ao Conselho 
Deliberativo.

(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais.

Auditoria Jurídica
dos Contratos

Leslie Amendolara (*)
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Serviço de Anestesiologia,
Medicina Perioperatória, Dor e Terapia

Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF 11.282.212/0001-25

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo sob nº 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, Conjunto 809, Vila
Clementino, na Capital do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para
Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 1 de fevereiro de 2018, na Rua
Machado Bittencourt, 361, auditório 1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira
chamada às 19:30h (dezenove horas e trinta minutos), em segunda chamada às
20:30h (vinte horas e trinta minutos), e em terceira e última chamada às 21:00 (vinte
e uma horas), para deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a
seguinte ordem do dia: (a) alteração do quadro societário mediante a admissão de
novos sócios; (b) alteração do quadro societário mediante a exclusão de sócios
(c) apresentação de questões jurídicas envolvendo a empresa; (d) deliberar sobre
acordos judiciais; (e) deliberar sobre a implantação do “Termo de Consentimento
Livre e Informado para Realização de Anestesia”; (e) deliberar sobre a padronização
das informações obrigatórias a serem registradas nas fichas de APA, procedimento
anestésico, SRPA, frente a processos judiciais; (f) demais assuntos de interesse da
sociedade. Na data desta convocação a Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI. São Paulo, 9 de
janeiro de 2018. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.    (12, 13 e 16)

COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do Brasil Central
CNPJ/MF 15.759.617/0001-62 - NIRE 3540016062-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Cooperados da COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do
Brasil Central, a se reunirem em sua sede social á Av. Presidente Wilson, nº 4772,
Vila Independência - São Paulo - SP, CEP- 04220-001, no dia 15.02.2018, 1ª convo-
cação as 8:00 horas, 2ª convocação as 9:00 horas e em 3ª convocação as 10:00
horas, em Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre as seguintes ordens do
dia: a) Análise e aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrativos financeiros,
fiscais e contábeis encerrados em 31.12.2017; b) Eleição dos Membros do Conselho
e Suplentes; d) Outros assuntos de interesse da sociedade.

São Paulo, 14 de janeiro de 2018. Diretor Presidente: Sylla Burani Junior.
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SEGUNDA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2018

APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS CONSECUTIVOS
Funcionário que apresenta um atestado superior a 15 dias, a empresa é 
responsável pelo pagamento dos primeiros 15 dias. Entretanto quando 
ocorrem atestados consecutivos de 60 dias e mais 60 dias, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM A NOVA LEI TRABALHISTA, CASO NÃO HAJA ACORDO COLETIVO 
OU ACORDO INDIVIDUAL, MAS SOMENTE CONVENÇÃO COLETIVA 
VIGENTE, ONDE CONSTA CLÁUSULA COM A OBRIGAÇÃO DA EMPRESA 
HOMOLOGAR AS RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO NO SIN-
DICATO, COMO PROCEDER?

O art. 477, § 1° da CLT estabelece que o contrato de trabalho com mais 
de um ano de vigência, e que for rescindido com ou sem justa causa ou 
a pedido do empregado, exige homologação para eventos ocorridos até 
10 de novembro deste ano, portanto, a partir do dia 11, não se aplica 
mais o procedimento administrativo da “homologação” tendo em vista a 
revogação do citado dispositivo pela Lei 13.467, de 13 de junho de 2017.

COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS
MEI pode complementar em 15% o recolhimento do INSS pelo teto da última faixa 
da tabela de contribuição? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

GOZO DE FÉRIAS EM TRÊS PERÍODOS
De acordo com a nova reforma trabalhista, sobre o pagamento de férias 
divididas, teria alguma regra especifica para o 1º período. Como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR COMO TRABALHO INTERMITENTE
Com a reforma trabalhista empresa de construção civil pode contra-
tar nas funções de pedreiro, servente, como trabalho intermitente? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS COLETIVAS DURANTE EXPERIÊNCIA
Empesa pode conceder férias coletivas durante o contrato de expe-
riência? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

CTRENS - Companhia de Manutenção - CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.300.377.010 - Ata de Assembleia Geral Extraor-
dinária realizada em 22/08/2017. I - Data, Horário e Local: Em 22 de agosto de 2017, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, n° 81, 10° 
andar - parte, Itaim Bibi, CEP: 04533-010, São Paulo - SP, sede social da Companhia. (Lavrada sob a forma de sumário, como faculta
o parágrafo 1° do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações). II - Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do 
capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas. III - Publicação: Dispensada a publicação do edital de convocação, em face 
do disposto no §4° do artigo 124 da Lei n° 6.404/76. IV - Composição da Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Sr.
Alessandre Edo Toso - Secretário. V - Ordem do Dia: Aprovar o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio, “JSCP”, referente ao período
de abril a junho de 2017, em valores líquidos, isto é, descontados os impostos devidos pelos acionistas. VI - Deliberações: Foram
aprovadas, por unanimidade, o pagamento, proporcionalmente à participação societária de cada um dos acionistas, de Juros sobre 
Capital Próprio, “JSCP”, referentes ao período de abril a junho de 2017, no valor de R$ 6.765.680,15, conforme demonstrativo anexo,
respeitados os requisitos previstos no Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n° 11.2.0070.1 celebrado junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. VII - Encerramento e Lavratura de Ata: Nada mais havendo a tratar, 
foram encerrados os trabalhos, lavrada e assinada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. São
Paulo, 22 de agosto de 2017. Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso - Secretário. Acionistas:
por CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., Agenor Marinho Contente Filho; por CAF Investment Projects S.A. (atual razão social de 
Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A.), Agenor Marinho Contente Filho; e, por Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
S.A., Agenor Marinho Contente Filho. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Agenor Marinho Contente Filho
- Presidente, Alessandre Edo Toso - Secretário. JUCESP nº 400.919/17-5 em 29/08/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CTRENS - Companhia de Manutenção - CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.300.377.010 - Ata da Reunião do Conselho de
Administração realizada em 17/07/2017. I - Data, Horário e Local: Em 17 de Julho de 2017, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, nº
81, 10° andar - parte, Itaim Bibi, CEP: 04533-010, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sede social da Companhia. (Lavrada
sob a forma de sumário conforme faculta a Lei das Sociedades por Ações). II - Presença: Presentes os membros titulares do
Conselho de Administração, conforme atestam as assinaturas apostas ao final da presente Ata. III - Convocação: Dispensada a
convocação em face do comparecimento de todos os Membros titulares do Conselho de Administração. IV - Composição da Mesa:
Sr. Jesús Esnaola Altuna - Presidente; Sr. Antonio García-Zarandieta Oliveira - Secretário. V - Deliberações: Em consonância
com a exigência do artigo 11, (m), do Estatuto Social da Companhia, foi aprovado por unanimidade: 1. a autorização para que os
Diretores nomeiem o procurador, a saber: a) Inigo de Loyola Sánchez-Marco Irazusta, espanhol, casado, economista, com domi-
cílio em Beasain, na Rua José Miguel Iturrioz n° 26, 20200, portador do passaporte número AAH 057123 emitido em 27/03/2013 e
Documento de Identidade Estrangeiro D.N.I. 72.476.460-X, com endereço comercial na Rua Tabapuã, 81, 10°, Itaim Bibi, Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de que este possa representar a Companhia, de forma isolada junto a quaisquer bancos, 
públicos ou privados e demais estabelecimentos de crédito em geral, podendo abrir, movimentar e/ou encerrar contas correntes
e de créditos, preencher e assinar fichas, cadastros e formulários bancários, formalizar atos e contratos, inclusive, mas não 
somente, contratos de câmbio destinados ao exercício dos objetivos sociais da Outorgante, contrair empréstimos e aditamentos 
sob quaisquer condições, inclusive com garantias reais, prestar avais, garantias e fianças, depositar e retirar dinheiro, emitir,
endoss sacar, descontar, protestar, reformar, caucionar e assinar cheques, saques e ordens de pagamento, pedir saldos e extratos, 
requisitar talões de cheques para uso da outorgante, receber e assinar todas as correspondências da outorgante, apresentar,
assinar, juntar desentranhar todos e quaisquer documentos que forem necessários ou exigidos, dar e receber recibos e quitações; 
enfim, praticar todos os demais atos indispensáveis ao cabal e fiel cumprimento do mandato, responsabilizando-se por todos os
atos praticados no cumprimento da Procuração, vedado o substabelecimento. VI - Encerramento e Lavratura de Ata: Nada mais 
havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme vai assina
por todos os presentes. São Paulo, 17 de Julho de 2017. Mesa: Jesús Esnaola Altuna - Presidente; Sr. Antonio García-Zarandieta
Oliveira - Secretário. Conselheiros: Jesús Esnaola Altuna, Antonio García-Zarandieta Oliveira, Marta Baztarrica Lizarbe. Mesa:
Jesús Esnaola Altuna - Presidente, Antonio García-Zarandieta Oliveira - Secretário. Conselheiros: Jesús Esnaola Altuna - Conse-
lheiro, Antonio García-Zarandieta Oliveira - Conselheiro, Marta Baztarrica Lizarbe - Conselheira. JUCESP nº 398.419/17-6 em 
28/08/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CTRENS - Companhia de Manutenção - CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.300.377.010 - Ata de Assembleia Geral Extra-
ordinária Realizada em 21/06/2017 - I - Data, Horário e Local: Em 21 de junho de 2017, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, n°
81, 10° andar - parte, Itaim Bibi, CEP: 04533-010, São Paulo - SP, sede social da Companhia. (Lavrada sob a forma de sumário,
como faculta o parágrafo 1° do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações). II - Presença: Presentes os acionistas representando
a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas. III - Publicação: Dispensada a publicação do edital de
convocação, em face do disposto no §4° do artigo 124 da Lei n° 6.404/76. IV - Composição da Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente
Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso - Secretário. V - Ordem do Dia: Aprovar o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio, 
“JSCP”, referente ao período de janeiro a março de 2017, em valores líquidos, isto é, descontados os impostos devidos pelos acionis-
tas. VI - Deliberações: Foram aprovadas, por unanimidade, o pagamento, proporcionalmente à participação societária de cada um 
dos acionistas, de Juros sobre Capital Próprio, “JSCP”, referentes ao período de janeiro a março de 2017, no valor de R$ 7.169.284,29,
conforme demonstrativo anexo, respeitados os requisitos previstos no Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n°
11.2.0070.1 celebrado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. VII - Encerramento e Lavratura 
de Ata: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada e assinada a presente ata que lida e achada conforme
vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 21 de junho de 2017. Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Sr.
Alessandre Edo Toso - Secretário. Acionistas: por CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., Agenor Marinho Contente Filho; por Inver-
siones en Concesiones Ferroviarias, S.A., Agenor Marinho Contente Filho; e, por Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.,

- Presidente, Alessandre Edo Toso - Secretário. JUCESP nº 296.229/17-9 em 29/06/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CTRENS - Companhia de Manutenção - CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.300.377.010 - Ata da Reunião do Conselho de Administração Reali-
zada em 30/10/2017 - I - Data, Horário e Local: Em 30/10/2017, às 10hs, na sede social da Companhia, na Rua Tabapuã, n° 81, 10º andar, Itaim Bibi, 
CEP: 04533-010, São Paulo/SP. (Lavrada sob a forma de sumário conforme faculta a Lei das Sociedades por Ações). II - Presença: Presentes os membros

III - Convocação: Dispensada a convocação
em face do comparecimento de todos os Membros titulares do Conselho de Administração. IV - Composição da Mesa: Sr. Jesús Esnaola Altuna - Presi-
dente; Sr. Antonio García-Zarandieta Oliveira - Secretário. V - Deliberações: Em consonância com a exigência do artigo 11, (m), do Estatuto Social da
Companhia, foi aprovado por unanimidade: 1. a autorização para que os Diretores nomeiem o procurador, a saber: a) Alessandra Dalla Pria, brasileira,
divorciada, advogada, portadora da OAB/SP n° 138.320 e do CPF/MF n° 151.500.658-11, residente e domiciliada à Rua Pontes, 159 - apartamento
B - Jaguariúna/SP, CEP: 13820-000, a qual confere poderes para representar isoladamente a outorgante perante os Órgãos, Autarquias e Repartições

e retirar documentos, extrair guias de recolhimentos, pedir devolução de impostos, cumprir exigências, referentes a todos e quaisquer impostos e contri-

VI - Encerramento e Lavratura de
Ata: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme vai assinada
por todos os acionistas presentes. São Paulo, 30/10/2017. Mesa: Jesús Esnaola Altuna - Presidente; Sr. Antonio García-Zarandieta Oliveira - Secretário.
Conselheiros: Jesús Esnaola Altuna, Antonio García-Zarandieta Oliveira, Marta Baztarrica Lizarbe. 

 Jesús Esnaola Altuna - Presidente, Antonio García-Zarandieta Oliveira - Secretário. Conselheiros: Jesús Esnaola Altuna,
Antonio García-Zarandieta Oliveira, Marta Baztarrica Lizarbe. JUCESP nº 570.935/17-9 em 18/12/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CTRENS - Companhia de Manutenção - CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.300.377.010 - Ata de Assembleia Geral Extraor-
dinária Realizada em 30/11/2017 - I - Data, Horário e Local: Em 30 de novembro de 2017, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, n°
81, 10° andar - parte, Itaim Bibi, CEP: 04533-010, São Paulo - SP, sede social da Companhia. (Lavrada sob a forma de sumário, 
como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações). II - Presença: Presentes os acionistas representando 
a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas. III - Publicação: Dispensada a publicação do edital
de convocação, em face do disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. IV - Composição da Mesa: Sr. Agenor Marinho
Contente Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso - Secretário. V - Ordem do Dia: 1) Aprovar o pagamento de Juros Sobre
Capital Próprio, “JSCP”, referente ao período de julho a setembro de 2017, em valores líquidos, isto é, descontados os impostos
devidos pelos acionistas, e, 2) aprovar o pagamento de Dividendos aos acionistas relativos aos lucros acumulados no exercício
de 2015. VI - Deliberações: Foram aprovadas, por unanimidade, o pagamento, proporcionalmente à participação societária de
cada um dos acionistas, de Juros sobre Capital Próprio, “JSCP”, referentes ao período de julho a setembro de 2017, no valor de R$
6.840.028,28, conforme demonstrativo anexo; e, 2) de Dividendos relativos aos lucros acumulados no exercício de 2015, no valor 
de R$ 30.543.406,01, respeitados, em todos os casos, os requisitos previstos no Contrato de Financiamento Mediante Abertura de
Crédito nº 11.2.0070.1 celebrado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. VII - Encerramento
e Lavratura de Ata: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada e assinada a presente ata que lida e
achada conforme vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de novembro de 2017. Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente
Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso - Secretário. Acionistas: por CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., Agenor Marinho
Contente Filho; por CAF Investment Projects S.A. (atual razão social de Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A.), Agenor
Marinho Contente Filho; e, por Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., Agenor Marinho Contente Filho. 

 - Presidente, Alessandre Edo Toso - Secre-
tário. JUCESP nº 548.180/17-9 em 08/12/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Fernando Dias (*)

Uma situação que ilustra 
bem como a região ca-
minha para se tornar o 

segundo maior mercado de dis-
positivos móveis no mundo em 
2020, de acordo com a GSMA, 
entidade que atua e monitora 
o setor.

Naquela reportagem também 
chamou a atenção o fato de que 
nem a senhora Lorenza ou qual-
quer outro entrevistado citou 
o uso destes aparelhos para 
conversas por voz. O cenário 
já se resumia em conteúdo e 
dados. Hoje, cada vez mais. A 
comunicação por voz partiu 
de único recurso para apenas 
uma das muitas possibilidades. 
Uma mudança cultural, que 
limita antigos modelos, mas 
que abre um grande número 
de oportunidades.

Os serviços de voz foram a 
principal fonte de receita das 
operadoras de telecomunica-
ções por um bom tempo. Agora, 
o grande desafi o é entender 
este movimento, aprender com 
ele e se adaptar. É enxergar que 
a base de aparelhos na América 
Latina sai de 270 milhões em 
2014 para uma expectativa 
de 605 milhões em 2020 e 
que junto com o número de 

O mercado de dispositivos móveis 
na América Latina e os desafi os para 
uma base de consumidores online

Em 2015, uma senhora mexicana de 79 anos chamada Lorenza Solís contou para o jornal El País, um dos mais 
relevantes para a América Latina, que não sabia o que signifi cava o termo smartphone, mas que todos os dias 
antes de sair de casa, checava as condições do tempo, mensagens e troca de fotos com a família em seu celular

movimentos de negócio entra. 
Continuará no jogo o player que 
buscar parcerias para, primeiro, 
dar acesso às compras online 
e, segundo, desburocratizar o 
processo. Antes, estes acordos 
não eram interessantes para as 
empresas de telecomunicações, 
mas com a queda nas receitas 
de voz, SMS e serviços de valor 
adicionado, a história muda.

Ninguém compra mais paco-
tes de minutos interurbanos, 
por exemplo. Aplicativos, fi l-
mes, o “Mário Run” para jogar, 
o Tinder para se relacionar, 
são os novos hits. Mas se a loja 
só aceita cartão de crédito ou 
de débito, o consumidor - que 
quer comprar, mas não tem uma 
conta em banco - fi cava de fora.

O termo fi cava, no passado, 
tem um sentido. Operações 
em carrier billing (pagamento 
direto na conta de telefone), 
vêm ganhando cada vez mais 
espaço na região.  Um sistema 
que não é exatamente novo, 
mas fundamental para o público 
desbancarizado e para as em-
presas que não querem perder 
usuários e, principalmente, 
aumentar suas receitas.

(*) - É vice-presidente de 
Desenvolvimento de Negócios da 

Bango na América Latina.

smartphones também crescem 
as oportunidades de negócios, 
focadas em um novo perfi l de 
público: conectado, ativo e 
consumidor.

Ainda segundo a GSMA, o 
Brasil é o país da América 
Latina com maior número 
de smartphones online, com 
234,6 milhões de conexões 
sem fi o. O México está em 
segundo lugar, com 108,6 
milhões. Já países como Haiti, 
El Salvador e Honduras, não 
chegam a 35% de conexões. E 
é possível assegurar que toda 
esta massa não adquiriu seus 
aparelhos com foco na co-
municação por voz, mas para 
estar incluso nos processos 

digitais, de jogos aos vídeos e 
interações.

Mas se por um lado o número 
de dispositivos móveis é enorme 
(e crescendo) e o maior inte-
resse é por dados e conteúdo, 
uma das principais barreiras 
para o consumo de aplicativos 
e outros formatos é a baixa pe-
netração de cartões de crédito. 
No Brasil, por exemplo, muitos 
usuários móveis não possuem 
esse meio de pagamento. So-
bretudo em linhas pré-pagas, 
que hoje representam 66% da 
base nacional.

É aí que o entendimento do 
mercado sobre as necessidades 
do novo perfi l de público e a cla-
reza em relação aos próximos 

O verão chegou e sempre o que buscamos 
é uma cerveja boa e gelada. É importante 
sempre ter uma em casa, pronta para ser 
degustada, para não passar sufoco, mas no 
momento do aperto, o mestre cervejeiro 
Alexandre Levy, da cervejaria Ambev, dá 
alguns conselhos para fazer isso do melhor 
jeito possível.
 1) Menos é mais fácil - Cinco latinhas de 

200 ml vão gelar mais rapidamente 
do que uma garrafa de vidro de 1 
litro – e também vão se aquecer em 
menos tempo. Latas de alumínio 
são mais vulneráveis às variações de 
temperatura. Isso é física elementar. 
Se você tem muita cerveja para gelar 
em pouco tem po, prefi ra a menor 
embalagem possível.

 2) Gelo com água é melhor que só gelo 
- Em muitos bares, o garçom acha 
que está fazendo um ótimo serviço ao 
trazer um balde com várias Originais 
geladas e alguns cubos de gelo. Se 
isso ocorrer com você, peça para ele 
encher o balde de gelo com água. 
Assim funciona muito melhor, por 
duas razões: 1) A garrafa tem mais 
superfície de contato com a água 
gelada do que com o gelo puro e; 2) 
Por mais estranho que possa pare-
cer, o que resfria mais rapidamente 
a cerveja é o derretimento do gelo. 
Para mudar do estado sólido para o 
líquido, o gelo precisa de energia. 

Dicas para gelar a cerveja
mais rápido, e mantê-la gelada

0ºC – o ponto exato depende da 
concentração de sal. Assim, uma 
mistura de água e gelo poderá ser 
mais fria com a adição de sal. Esse 
truque só funciona quando o gelo 
está na temperatura de vários graus 
negativos.

 5) Girar a garrafa - Certamente você já 
deve ter pego uma garrafa mergu-
lhada no balde de gelo, e a bebida 
no copo está pouco gelada. E, assim 
que bebe o segundo gole, está nos 
trinques. O problema é deixar todo 
o conteúdo da garrafa com a mesma 
temperatura. Quando estiver diante 
de um balde de garrafas parcialmen-
te imersas na água, gire-as de vez 
em quando para misturar a cerveja 
gelada com a nem-tão-gelada-assim, 
delicadamente, para não agitar de-
mais a bebida. Assim, vai equilibrar a 
temperatura do líquido por completo 
na garrafa.

 6) Não gele demais a sua cerveja - Cui-
dado para não gelar demais a sua 
cerveja. Além do risco de congelar, 
o que comprometeria bastante o pro-
duto, consumir muito gelada impede 
que você sinta todos os sabores dessa 
bebida produzida com tanto cuidado 
pelo mestre-cervejeiro. Para alguns 
estilos, vale inclusive a prática de 
tirar da geladeira alguns minutos 
antes de servir (AI/Ambev). 

Parte dessa energia vem do calor 
acumulado na cerveja. Quem disse 
que física precisa ser uma coisa 
chata?

 3) Use um cooler - As pedras de gelo 
são mais efi cientes do que o ar do 
freezer para esfriar a cerveja. Se a 
ocasião pede muitas cervejas – uma 
festa ou churrasco, por exemplo – 
manter um cooler com gelo ensacado 
traz uma vantagem adicional. Você 
abre menos a porta da geladeira, o 
que preserva a temperatura fria lá 
dentro. E na geladeira, determine um 
espaço para armazenar as cervejas 
mais quentes. Isso facilita na hora 
de escolher qual está mais próxima 
da temperatura desejada e também 
o fl uxo para reposição.

 4) Adicione sal à mistura para esfriar 
mais ainda - A água salgada derrete 
numa temperatura menor do que 
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Lufthansa, Air France-EasyJet 
e Cerberus disputam Alitalia

O ministro do Desenvolvimen-
to Econômico da Itália, Carlo Ca-
lenda, disse na sexta-feira (12), 
os nomes dos autores das três 
ofertas de compra da Alitalia, 
maior companhia aérea do país, 
que estão sendo analisadas pelo 
governo. Segundo ele, as pro-
postas foram apresentadas pela 
alemã Lufthansa, pelo fundo de 
investimentos norte-americano 
Cerberus Capital Management e 
por um consórcio formado pela 
franco-holandesa Air France-
-KLM e pela britânica EasyJet.

“Confirmo o objetivo de 
alcançar um acordo sobre a 
Alitalia antes das eleições [4 
de março]. Temos três ofertas: 
Lufthansa, Cerberus e EasyJet-
-Air France. Quero ver que tipo 
de propostas são”, declarou 
Calenda, acrescentando, porém, 
que a presença do grupo franco-
-holandês ainda precisa ser con-
fi rmada. Poucas horas antes, um 

executivo da Air France dissera 
ao jornal “Le Figaro” que, até 
aquele momento, a empresa 
não havia apresentado qualquer 
oferta pela Alitalia. 

Não se sabe exatamente o teor 
das propostas, mas Lufthansa e 
EasyJet estariam interessadas 
apenas em parte dos ativos da 
companhia italiana, hipótese 
que não agrada aos comissários 
nomeados pelo governo para 
administrá-la. Além disso, o 
grupo alemão declarou que só 
negociará a compra da Alitalia 
se ela passar por uma reestru-
turação que inclua uma drástica 
redução em sua frota e na força 
de trabalho. 

Já o Cerberus estaria pensan-
do em comprar a companhia in-
teira, mas enfrenta um entrave: 
as normas da União Europeia 
proíbem investidores de fora do 
bloco de possuírem mais de 49% 
de uma empresa aérea (ANSA).
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Alana Gandra/Agência Brasil

Embora a redução da infl ação em 2017 tenha sido 
sentida por todas as camadas da população, os que 
mais se benefi ciaram foram os integrantes da classe 

de renda muito baixa, cujo índice foi de 2,2%, uma queda 
de 4,8 pontos percentuais em comparação ao ano anterior. 

As camadas mais ricas da população tiveram infl ação 
de 3,7%, com redução de 2,5 pontos percentuais em re-
lação a 2016. Os dados constam do Indicador de Infl ação 
por Faixa de Renda, divulgado pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). A infl ação ofi cial medida pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) fi cou 
em 2,95%, no ano passado. 

A economista Maria Andreia Parente Lameiras, do Gru-
po de Conjuntura do Ipea, explicou que o que puxou a 
infl ação para baixo foi o item alimentos, que fechou o ano 
com defl ação, com destaques para o arroz (-10,9%), feijão 
(-46,1%), frango (-8,7%) e leite (-8,4%). 

“E como os alimentos pesam muito mais no orçamento 
das famílias mais pobres do que nas famílias mais ricas, esse 
efeito baixista dos alimentos foi muito intenso na infl ação 
dos mais pobres do que dos mais ricos”, disse a economis-
ta. Quando se olha a cesta de consumo dos mais pobres, 
percebe-se que a maior parcela do gasto dessa família é 
com alimento. “Quando ele fi ca mais barato, o efeito dessa 
baixa de preço é muito mais sentida pelos mais pobres do 
que pelos mais ricos”. 

Esses últimos também se benefi ciaram da queda de preços 
dos alimentos, só que a cesta é composta por outros itens, 
que até recuaram em 2017, mas não tão fortemente como 
os produtos mais consumidos pelos mais pobres. A queda 
dos aluguéis também impactou na infl ação dos mais pobres 
no ano passado, segundo o Ipea. Embora o item tenha va-
riado positivamente no ano, o aumento foi muito menor do 
que em 2016, uma vez que a 
infl ação dos aluguéis recuou 
de 5,3% para 1,5%.

Segundo Maria Andreia, 
dois motivos levaram a essa 
redução dos aluguéis. O 
primeiro é o Índice Geral 
de Preços do Mercado (IGP-
-M), que fi xa o reajuste dos 
aluguéis e que ao longo dos 
últimos meses vem desace-
lerando muito fortemente. 
A segunda razão é o período 
de recessão no país, o que 
elevou muito o número de 
imóveis disponíveis para 
aluguel.

“Quando você tem uma oferta de imóveis maior que a 
demanda, isso também leva a uma queda de preços. Os 
aluguéis até variaram em 2017, mas variaram muito menos 
do que em 2016. E aluguel pesa muito nas famílias mais 
pobres, porque a maioria delas não possui residência própria 

Queda da infl ação benefi ciou mais 
a classe de renda baixa, diz Ipea

Para o Ipea, o que puxou a infl ação para baixo foi o item alimentos, que fechou o ano com defl ação.
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e precisa do aluguel para morar”. O item aluguel subiu 1,5% 
em 2017, contra 5,3%, em 2016. No mesmo período, houve 
queda nos preços das tarifas de transporte, como ônibus 
urbano (de 9,3% para 4%), trem (de 8,5% para 2,5%) e 

metrô (de 9,1% para 1,3%).

Energia
Em dezembro, a infl ação 

das famílias de renda muito 
baixa atingiu 0,33%, enquan-
to a das famílias muito ricas 
foi 0,45%. Maria Andreia 
esclareceu que houve uma 
variação positiva nos preços 
dos alimentos, já esperada 
em função da sazonalidade 
do período. Em compen-
sação, ocorreu a reversão 
da bandeira tarifária que 
continuou vermelha no mês, 
mas caiu do nível 2 para o 1 

e fi cou mais barata (-3,1%) em relação a novembro. “Essa 
defl ação na energia explicou a melhora da infl ação dos mais 
pobres por esse mesmo motivo”.

A energia representa 5% dos gastos das famílias mais 
pobres, enquanto para as famílias mais ricas o peso é de 2%. 

“A queda da energia ajudou 
mais a infl ação dos mais po-
bres do que dos mais ricos”. 
A maior contribuição para a 
infl ação tanto das famílias de 
renda muito baixa como as 
de renda alta, em dezembro, 
foi dada pelos transportes, 
revela o indicador do Ipea. 

Maria Andreia explicou 
que quando se faz a propor-
ção do impacto de cada item 
na infl ação, o item transporte 
impactou mais fortemente 
a camada dos mais ricos 
porque o que puxou o grupo 

transportes em dezembro foi, basicamente, passagem aérea 
e combustível, em especial gasolina, itens que compõem 
a cesta dos mais ricos. As variações positivas foram 22,3% 
para passagens aéreas e 2,3% para a gasolina.

Benefícios
De maneira geral, a economista do Ipea disse que todas 

as camadas de renda se benefi ciaram da desaceleração de 
preços no ano passado. “Porque alimento é algo que todo 
mundo consome; uns foram ajudados com maior intensi-
dade, mas todos foram ajudados”. Também a recessão do 
país fez com que os preços dos serviços caíssem, à exceção 
da educação. 

Maria Andreia destacou ainda que o Banco Central foi 
muito atuante em 2017, corrigindo distorções de preços e 
segurando a meta da infl ação. “Isso fez com que a infl ação 
tivesse um comportamento excepcionalmente bom em 
2017. Isso acabou benefi ciando todo mundo”, disse. Para 
2018, apesar de se esperar uma eventual aceleração da 
infl ação, Maria Andreia acredita que o país fi cará em um 
patamar confortável. 

“A gente fechou com uma infl ação em 2017 de 2,95% e 
está entrando em 2018 com uma meta de 4,5%. A gente 
tem uma boa folga”. Se a aceleração de preços realmente 
acontecer, ainda assim o cenário da infl ação para este ano 
é muito bom, concluiu a economista.

O ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, disse na sexta-feira (12) que 
o rebaixamento da nota do Brasil pela 
agência de classifi cação de risco Stan-
dard & Poor’s, não pode se transformar 
em “um grande evento político” do país.

“A agência faz trabalho deles e nós 
fazemos o nosso. Não se deve dar um 
peso excessivo [ao rebaixamento], 
transformando isso em um movimen-
to político. A questão de upgrade ou 
downgrade é pontual, um importante 
sinalizador, mas não é um grande 
evento político do país. Pelo contrário, 
[houve uma] observação de que eles vão 
aguardar a aprovação de todas medidas 
relevantes do ponto de vista fi scal. Nós 
temos nossa agenda de trabalho e na 
medida que isso vai funcionando, as 
agências vão reconhecendo no devido 
tempo”, afi rmou.

A S&P rebaixou a nota do Brasil para 
três níveis abaixo do grau de investi-
mento por causa da demora do país para 
implementar as reformas que devem 
reduzir os riscos fi scais do país. Segun-
do Meirelles, a avaliação da agência é 
“absolutamente normal” e a equipe 
econômica já possui um “histórico” de 
manifestar confi ança na aprovação de 
medidas posteriormente confi rmadas 
pelos parlamentares, como o caso do 
Teto de Gastos e da reforma trabalhista. 
“Continuamos seguros e confi antes que 
as reformas serão aprovadas, medidas 
de ajuste, como [outras] já foram”.

Sobre a declaração do presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (LINK), de que a 
equipe econômica do governo não pode 
responsabilizar o Congresso pela não 
aprovação da reforma da Previdência 
no ano passado, Meirelles evitou polê-

micas e disse que não se pode apontar 
culpados. “Acredito que todos estamos 
trabalhando na mesma direção: Legis-
lativo, Executivo, e já temos histórico 
comprovado de sucesso”, afi rmou. 
Segundo ele, as lideranças políticas do 
país vão continuar trabalhando juntas.

Perguntado sobre sua saída do Mi-
nistério da Fazenda para disputar a 
Presidência da República na eleição de 
outubro, Meirelles voltou a afi rmar que 
só defi nirá uma eventual candidatura 
em abril, prazo estabelecido pela Justiça 
Eleitoral para que candidatos deixem 
cargos públicos. “Não tenho pensado e 
não vou pensar até o início de abril nessa 
questão de candidatura. Tenho dito que 
sou ministro da Fazenda em período in-
tegral, continuo sendo e esta candidatura 
será decidida ou não em abril. Naquele 
momento vou tomar a decisão” (ABr).

Meirelles: rebaixamento não pode se 
transformar em “grande evento político”
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As transformações 

que ocorrem em ritmo 

acelerado na economia, 

na política e no próprio 

comportamento das 

pessoas têm impactado 

o ambiente de negócios 

e as organizações, quer 

pelo desenvolvimento 

das relações éticas, 

quer pela burocracia 

governamental

Para atender às exigências 
desse novo cenário, com 
um signifi cativo acrésci-

mo no arcabouço legal e a de-
manda por maior transparência, 
a necessidade de uma estrutura 
efetiva e robusta de GRC (Go-
vernança, Risco e Compliance) 
tem crescido signifi cativamente 
nas organizações. 

Tais transformações do mer-
cado nos levam a algumas ten-
dências que farão parte do dia 
a dia das empresas em 2018, 
a começar pela auditoria da 
cultura organizacional baseada 
no conceito “extended organi-
zation”, no qual se espera que 
todos os envolvidos na cadeia 
de valor da companhia tenham o 
comportamento e as percepções 
alinhadas aos seus princípios 
organizacionais (missão, visão 
e valores). Como as empresas 
estão contratando mais serviços 
de terceiros, é imprescindível 
que esses parceiros tenham 
aderência ao ambiente cultural 
da corporação. 

Nesse sentido, os riscos exis-
tentes nas parcerias, como ocor-
re nas Joint Ventures, merecem 
atenção e devem estar no radar 
dos empresários. Para reduzir 
a exposição ao risco, uma das 
principais ações deve ser a ava-
liação periódica das transações 
entre as partes relacionadas, o 
acesso irrestrito e tempestivo 
aos relatórios gerenciais e da 
alta administração, além das 
comunicações sobre os alertas 
e os incidentes operacionais. A 
complexidade da estrutura de 
governança empresarial e do 
posicionamento da auditoria 
interna é determinante para 
compreender e atuar sobre os 
riscos.

Outra tendência que faz parte 
deste cenário em função das 
características do novo COSO 
ERM (Enterprise Risk Mana-
gement), elaborado pela orga-
nização COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) como 
complemento ao COSO 2013, 
está relacionada à adoção de mu-
danças signifi cativas na gestão 
estratégica de riscos propostas 
pelo Comitê. As principais alte-
rações miram o alinhamento da 
gestão de riscos com a estratégia 
da empresa e a performance, sua 
ligação com o processo decisó-
rio, a gestão do apetite ao risco 
e a variação aceitável em termos 
de performance. 

Ainda entre as perspectivas 
não apenas para 2018 como tam-
bém para os anos subsequentes, 
está o desenvolvimento da área 
dedicada ao Compliance das 
organizações e capacitação de 
equipes para este setor. Segundo 
pesquisa divulgada recentemen-
te pela Câmara Americana de 
Comércio (Amcham), 59% entre 
130 executivos entrevistados in-
vestiram na área de Compliance 
motivados pela Operação Lava 
Jato. Mais do que o atendimento 
a leis, a adoção de boas práticas 
deve fazer parte da cultura or-
ganizacional. 

O grande gargalo nesse seg-
mento é a captura das regula-
mentações, o tratamento do 

que é relevante e a implantação 
das alterações necessárias para 
atender a esses normativos. A 
tendência é que mais setores 
tenham regulamentação espe-
cífi ca. A exemplo da recente 
publicação da resolução do 
Banco Central n.º 4595/2017 que 
dispõe sobre Compliance nas 
instituições fi nanceiras, estão 
sendo estruturadas normas para 
a área de saúde. Atualmente, 
há cerca de 3 mil publicações 
mensais envolvendo normas 
das esferas públicas municipais, 
estaduais e federais dirigidas 
ao segmento fi nanceiro, além 
das autorregulações de outras 
entidades, como da Febraban 
(Federação Brasileira dos Ban-
cos). Se considerados  outros 
setores, são publicadas cerca de 
15 mil normas ao mês.

Grande parte das empresas 
brasileiras já se deu conta de 
que as informações geradas 
por elas são ativos de extrema 
importância ao seu negócio. Com 
isso, há uma preocupação cada 
vez mais intensa em relação à 
proteção da base de dados da 
companhia, o que faz do Cyber-
security uma grande tendência 
para se manter na agenda dos 
executivos no próximo ano. 
Iniciativas de cunho tecnológico 
que suportarão as empresas num 
ambiente de maior pressão e 
complexidade regulatória, espe-
cialmente advindas da sociedade 
e dos governos, já estão ende-
reçadas. Dessa forma, o acesso 
a mecanismos de inteligência 
artifi cial, robotização, aprendi-
zado da máquina e o uso de Data 
Analytics são cada vez mais re-
levantes para amparar a jornada 
de transformação disruptiva de 
todos os setores da economia, 
mantendo a segurança jurídica 
dos negócios e a conformidade 
a leis e a regulamentos. 

A última e não menos impor-
tante tendência está relacionada 
à política de relacionamento com 
os clientes. No mês de novem-
bro de 2017, entrou em vigor a 
resolução n.º 4539/16, do Banco 
Central, que trata sobre o assun-
to. A norma dispõe sobre como 
os bancos devem conduzir suas 
atividades com base nos princí-
pios da ética, responsabilidade, 
transparência e diligência junto 
aos seus clientes e usuários de 
produtos e serviços. Esforços 
nesse sentido já vêm sendo fei-
tos para minimizar as diversas 
reclamações em órgãos como a 
Senacon (Secretaria Nacional 
de Defesa do Consumidor), o 
Banco Central e o Procon (Pro-
grama de Proteção e Defesa do 
Consumidor). Para minimizar 
essas ocorrências, as empresas 
buscam ferramentas capazes 
de apoiar todo o processo de 
concepção de produtos e ser-
viços, permitindo ao usuário 
avaliar a aderência às normas 
pelas equipes comerciais e de 
atendimento. 

Nesse cenário de mudanças 
constantes, profi ssionais prepa-
rados e atualizados contribuem 
para que a evolução do processo 
de GRC das empresas siga o 
mesmo ritmo das exigências do 
mercado. Mais do que identi-
fi car vulnerabilidades em pro-
cessos operacionais, é preciso 
acompanhar os planos de ação 
para solução desses problemas, 
quando identifi cados.

(*) Tem mais de 30 anos de 
experiência como executivo de 
Auditoria Interna, Compliance e 

Controles Internos em empresas 
como Banco Itaú Unibanco, PWC, 

Banco Votorantim e Duratex. 
Desenvolveu outras atividades como 

 
(**) Tem mais de 27 anos de 

experiência na área de Seguros 
e Resseguros em Programas 

Complexos de Grandes Riscos e na 
Gestão de Riscos Corporativos. 

Cybersecurity e adequação
ao novo COSO ERM estão

entre as tendências de
Governança, Gestão de Risco

e Compliance para 2018
Wagner Roberto Pugliese (*) e Claudinei Elia (**)

News@TI
Kyvo lança fi lial em Lisboa

@A Kyvo Design-Driven Innovation, empresa brasileira espe-
cializada em inovação e design de serviços, anuncia o início 

das atividades de sua fi lial em Lisboa. É a segunda operação inter-
nacional da Kyvo em menos de dois anos. A primeira fi ca no Vale 
do Silício, nos Estados Unidos, no centro de inovação GSVlabs, 
do qual a Kyvo é representante exclusiva no Brasil. O objetivo 
com a operação em Portugal é participar do mercado europeu de 
inovação com a realização de projetos de Transformação Digital, 
Open Innovation e Corporate Venture para as empresas da região 
(http://kyvo.com.br/).

A computação em nuvem 
já é uma realidade cotidiana 
e o mesmo pode ser dito so-
bre o multicloud – estrutura 
que permite a utilização de 
serviços em múltiplas nuvens 
para reduzir riscos, diminuir 
os custos e aumentar o leque 
de alternativas para atender às 
necessidades de cada negócio. 
Diversas empresas e pessoas 
físicas têm se beneficiado 
da técnica, mas ainda há es-
tratégias e funcionalidades 
desconhecidas e pouco apro-
veitadas, capazes de gerar 
grandes resultados utilizando 
a tecnologia.

Confi ra, abaixo, cinco apli-
cações da estratégia multicloud que merecem a atenção do 
seu negócio:

Utilização para gestão efi ciente das cargas de uma 

empresa

Existem ferramentas capazes de gerenciar workloads em 
clouds públicas e privadas. A partir de um ponto centralizado, 
é possível explorar um billing (sistema que controla o consumo 
de recursos), com visão completa dos gastos e tendências. Hos-
pedando esses serviços em um sistema multicloud, a empresa 
consegue reduzir custos, com facilidade, ao migrar as operações 
de uma nuvem para outra, sempre buscando a melhor efi ciência 
e custo-benefício. 

Plataforma de IoT

Multicloud não é apenas infraestrutura e por isso, pode ser 
utilizada como plataforma para IoT, conectando objetos à inter-
net e ter todas as ferramentas de análise estatísticas e acesso 
a outros sistemas.

Os grandes provedores estão estruturando serviços para su-
portar os dados gerados por sensores e devices – conseguindo, 
assim, agregar funções de segurança, gerenciamento, controle, 

repositório e análise dos da-
dos fundamentais para essas 
aplicações.

Bigdata e Analytics

Pequenas, médias e grandes 
empresas podem se benefi ciar 
do muticloud ao utilizá-lo 
como plataforma para solu-
ções de big data e analytics, 
armazenando um grande 
número de dados e possibili-
tando a análise completa das 
informações disponíveis. Em 
geral, com um investimento 
baixo, é possível escolher as 
melhores soluções dentre as 
diversas opções oferecidas por 

provedores de cloud, se adequando perfeitamente às caracte-
rísticas de cada negócio.

Inteligência Artifi cial

As plataformas de Inteligência Artifi cial, como o Machine Learning 
e a Computação Cognitiva, estão entre as tecnologias que podem 
se benefi ciar do multicloud. As empresas, hoje, possuem acesso 
imediato a plataformas prontas de grandes provedores de cloud 
que possuem escala e tecnologia avançada para suportar a maioria 
das necessidades de negócios que envolvam projetos de Inteligên-
cia Artifi cial. Utilizando as ferramentas como serviço é possível 
potencializar esses projetos com grande velocidade e assertividade.

Transformação Digital

O multicloud é uma ferramenta extremamente útil para em-
presas que pretendem se modernizar e aumentar a agilidade 
de sua TI. O ideal é contratar uma companhia especializada na 
área, que possa auxiliar nessa jornada, oferecendo soluções 
no ambiente de nuvens capazes de trazer mais agilidade, se-
gurança e efi ciência ao negócio – sempre buscando o melhor 
custo-benefício.  Divulgação/ UOLDIVEO

 
(Fonte: Cleyton Ferreira, CTO do UOLDIVEO).

Cinco aplicações da estratégia Multicloud 
que merecem a atenção do seu negócio

Pedro Pereira Neto (*)

Parece que tudo fi ca mais 
confuso, não é mesmo? 
Por isso, é preciso bus-

car informações, aprender, 
aprofundar-se. Mas também 
é importante tomar decisões 
rápidas. É preciso planejar, mas 
também entregar resultados 
em prazos cada vez menores. 
É preciso sofi sticar processos, 
mas também testar modelos 
mais simples. É preciso admi-
nistrar de acordo com o que está 
dando certo, mas experimentar 
as novas práticas.

As coisas parecem estar acontecendo todas ao mesmo tempo. 
E estão. Por isso, nesse cenário em que tudo muda em ciclos 
mais curtos, a forma de gerenciamento de projetos também 
precisa mudar. SCRUM, FDD (Feature-Driven Development), 
XP (eXtreme Programming) são nomes de alguns métodos que 
privilegiam a adaptabilidade, entregas mais simples e estrutu-
ras menos hierárquicas. Elas começaram a ganhar espaço nas 
empresas de TI e rapidamente foram adotadas por gestores de 
projetos, em várias organizações.

Na medida em que os métodos ágeis se tornaram mais pre-
sentes, gestores de projetos tiveram que aprender a utilizá-los 
e perceberam estar diante do desafi o de integrar o tradicional 
modelo de gestão de projetos com as metodologias mais inova-
doras e rápidas. Se, por um lado, é possível ganhar em termos 
de tempo, em outro se perde sem um planejamento e documen-
tação completamente estruturados. Não se pode falar que uma 
forma de trabalhar seja melhor que a outra. Elas são diferentes 
e se adequam de acordo com o cenário e as características dos 
projetos e das equipes envolvidas. 

Sua empresa está pronta para 
usar metodologias inovadoras?

Acompanhar as tendências é fundamental para quem quer se diferenciar no mercado. A cada dia, 
surgem novidades que geram impacto na maneira como as empresas trabalham. Some-se a esse 
cenário as inovações tecnológicas, mudanças no comportamento do consumidor, velocidade da 
informação, avanço da concorrência, impacto da transformação digital e um mundo com menos 
fronteiras comerciais

Diante das necessidades que variam em cada projeto, o mer-
cado passou a falar em metodologias híbridas, que possibilitam o 
cumprimento de importantes etapas de planejamento e documen-
tação, mas também se aproveitam do ciclo de soluções rápidas 
proporcionado pelos métodos ágeis, em que as entregas de valor 
são feitas de forma contínua, através de processos interativos. O 
tema ainda é novo no mercado. Por isso, escrevi este artigo para 
dar algumas dicas sobre essas tendências.

 1) Entenda o contexto dos seus projetos: antes de adotar 
metodologias híbridas é importante entender o contexto 
de negócios de cada empresa, sua especifi cidade e o que 
tem maior valor no projeto;

 2) Avalie a urgência das entregas: em que prazo o projeto pre-
cisa estar pronto para ser testado / utilizado? Metodologias 
híbridas permitem combinar a velocidade das metodologias 
ágeis à necessidade de documentação e controle dos for-
matos tradicionais. Vale avaliar o que tem maior relevância 
em cada situação. 

 3) Respeite a cultura organizacional: avalie quais são os traços 
predominantes de comportamento em cada organização. 
Empresas mais tradicionais tendem a demandar um projeto 
completo, com documentação adequada e implementação 
ao fi nal de todas as etapas. Em culturas mais inovadoras, 
que permitem a experimentação e o erro, as metodologias 
híbridas podem fl uir melhor. Mais uma vez, não existe certo 
ou errado, mas o que combina mais com a organização e 
sua forma de funcionar. 

 4) Que valor a equipe de projetos quer entregar? As metodo-
logias ágeis têm o objetivo de entregar valor para o cliente 
mais rapidamente. Ou seja, é possível acompanhar o desen-
volvimento de protótipos, fazer testes, ver o funcionamento 
do novo produto ou serviço na medida em que ele é dese-
nhado. A documentação vai sendo construída ao longo do 
tempo, fundamentando o que está sendo implementado.

 5) Metodologias híbridas servem para combinar a necessidade 
de rapidez de implementação (conquistada com os métodos 
ágeis) e a boa documentação referente ao projeto (carate-
rística dos projetos desenvolvidos de acordo com métodos 
tradicionais).

(*) É Analista de Projetos na Sankhya, desenvolvedora
de sistemas de gestão empresarial.
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Esta segunda é o vigésimo nono dia da lunação. Lua em Capricórnio favorece as atividades produtivas e que requeiram 

planejamento. Área ligada a seguros, investimentos fi nanceiros, planos de aposentadoria e os negócios que prometem 

segurança, serão benefi ciados. Estão em alta também, a compra de bens duráveis, cortes no orçamento e os setores que 

lidam com oferta de emprego. Maior preocupação com a vida profi ssional. Podemos sentir, com a infl uência desta Lua 

em Capricórnio, que grande parte de nossa segurança emocional vem do trabalho.
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Até a Lua entrar na fase nova tente 
ficar nas atividades rotineiras. 
Melhorando seu desempenho terá 
o reconhecimento e a promoção 
desejada. Pode sonhar mais alto, 
desde que com segurança e harmo-
nia. Com a Lua em Capricórnio maior 
preocupação com a vida profi ssional.  
90/590 – Branco.

Concentre sua energia naquilo que 
pretende levar adiante, pois a Lua em 
Capricórnio o torna mais confi ante 
e animado. Melhora a relação com 
o ambiente ajudando na conciliação 
caprichar no visual.  Aproveite 
oportunidades e persiga seus sonhos 
passo a passo. 65/465 – Azul.

Lua em Capricórnio favorece as ati-
vidades produtivas e que requeiram 
planejamento. Canalize sua força 
nas questões práticas da vida e tome 
cuidado nos assuntos do coração. 
Encontre soluções concretas para 
algo que o preocupa muito com 
gestos e sentimentos positivos. 
89/289 – Cinza.

Quem sabe aquela paixão que há 
tanto tempo procura, aconteça neste 
período. Cuidado com a inquietação 
que poderá afetar diretamente 
compromissos, promessas, a palavra 
desde manhã. Se tiver apaixonado 
por alguém pode sofrer pela distância 
entre os dois. 52/352 – Amarelo.

A Lua em Capricórnio favorece a 
compra de bens duráveis, cortes no 
orçamento e os setores que lidam 
com oferta de emprego. Esteja pron-
to para colher o fruto das sementes 
que plantou antes. Chances de uma 
promoção ou de uma nova proposta 
de emprego. 58/958 – Laranja.

Com a Lua em Capricórnio na dúvi-
da invista na continuidade do que 
já iniciou. Área ligada a seguros, 
investimentos fi nanceiros, planos 
de aposentadoria e os negócios que 
prometem segurança, serão bene-
fi ciados. As relações mais estáveis 
ajudam. 82/382 – Branco.

A Lua em Capricórnio dá persistên-
cia. Mas não inicie nada até que a 
lua entre na fase nova. Talvez seja 
melhor mostrar seu ponto de vista 
antes de impor-se a alguém. Seja mais 
entusiasmado ao expor suas ideias 
aos outros e conseguirá a atenção 
que precisa. 63/663 – Cinza.

Maior preocupação com a vida 
profi ssional. Podemos sentir, com a 
infl uência desta Lua em Capricórnio, 
que grande parte de nossa segu-
rança emocional vem do trabalho. 
Depois a tarde será boa para agilizar 
contatos e conhecer mais a fundo 
os assuntos que lhe interessam. 
68/468 – Azul.

O dia é bom para dar presentes e 
acertar coisas que fi caram para trás. 
De manhã evite atitude possessiva ou 
até ciumenta pode afastar as pessoas. 
Use a razão e a intuição para tomar 
atitudes corretas e buscar aquilo que 
tanto deseja. 16/216 – Verde.

Aguarde, depois do aniversário 
poderá agir. Nada de pressa e afo-
bação. Com açúcar e afeto chegará 
ao coração de quem ama. Com a Lua 
em Capricórnio terá força de vontade 
e poderá obter soluções para seus 
problemas, repensando a vida e os 
planos. 24/424 – Verde.

Persistam para alcançar algo que 
vai fazer muito bem e ajudar a dar 
início a uma nova fase na vida. O 
Sol indo esta semana para a casa 
doze inclina à meditação e a refl e-
xão antes de agir. Procure fazer e 
retribuir amabilidades. Noite para 
divertir-se junto de quem tenha 
afi nidade. 93/293 – Azul.

Uma vez que tenha tomado uma 
decisão ela lhe parecerá mais lógi-
ca e coerente do que antes. Evite 
aconselhar alguém a não ser se for 
pedida sua ajuda. Com a Lua em 
Capricórnio persista, não desista 
de seus intentos e algum deles se 
realizará. 72/672 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 15 de Janeiro de 2018. Dia de São Mauro, São Isidoro de 
Alexandria, São Miquéias, São João Calibita e Dia do Anjo Aladiah, cuja 
virtude é a saúde. Dia da Imprensa Filatélica, Dia Mundial dos 

Compositores e, no Japão, Dia dos Adultos. Hoje aniversaria a atriz 
Margaret O’Brien que nasceu em 1937, o comentarista e ex-juiz de futebol 
Arnaldo Cesar Coelho completa 75 anos, o ator Julian Sands que nasceu 
em 1958 e o ator Emílio Orciollo Neto que chega aos 44 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tem em geral boa disposição física, 
um coração bom e forte e uma vida social intensa. Persistente e dedicado 
na busca de conquistar as suas metas, é também realista e muito franco. É 
inventivo, inteligente e inspirador; sociável e muito divertido. A imaginação 
é a sua principal ferramenta de trabalho, mesmo que se dedique a atividades 
por demais concretas. É sempre muito estimado por todos, tem boa saúde 
e alcança sucesso nos negócios, se mantiver o equilíbrio entre o social e o 
pessoal. No lado negativo negligencia a saúde e o trabalho.

Dicionário dos sonhos
BERÇO – Se estiver vazio: desgostos passageiros. Com 
um bebê: discussões em família. Com dois ou muitos 
bebês: espere gravidez em família. Se o quarto estiver 
escuro é sinal de problemas futuros. Números de sorte:  
06, 21, 24, 30, 32 e 51.

Simpatias que funcionam
Simpatia do sal e do açúcar para nunca faltar 

dinheiro: Arrume seis moedas douradas do mesmo 
valor. Coloque três moedas no fundo de um saleiro e três 
moedas no fundo do açucareiro. Pode pôr as moedas em 
um saquinho plástico transparente se desejar. Nunca 
deixe faltar sal e açúcar em cima das moedas. Dinheiro 
na mão o resto da vida. Lembre-se que o açúcar atrai 
coisas boas e adoça. Já o sal representa a primeira forma 
de soldo ou salário.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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CPFM
CIDADEDOCABO

ONIPLGARI
CIMUNEUL

COSMICOSAI
MEIBID

GUERRASANTA
ANDARESETDE

IIGSOUR
CATACANTE

CASSARNID
VTPATABU

SERPENTEOZ
LOSTSEMI

NRICOMD
HUGOCARVANA

Tecido
felpudo de
bonecos

Obstáculo
derrubado
no jogo de

boliche

Trabalha-
dor que
limpa
praias

Raio (?),
partícula 

energética 
penetrante

(?) auto-
mática,
recurso 
de TVs

Divisões
da piscina
olímpica

Roberto
Requião,
político

brasileiro

Órgão
social do
comércio

(sigla)

Circunda
o corpo
humano
(Ocult.)

Significado
do "G",

em FGTS

Trabalho
do douto-

rando

"(?) Com
Fé", músi-
ca de Gil-
berto Gil

Fita, em
inglês

"Pinga (?)
Mim",

sucesso
sertanejo

(?) Samari-
tano, mode-
lo de cari-
dade (Bíb.)

Monstro
como a
hidra
(Mit.)

Lembrete
no final 
da carta
(abrev.)

O assunto
evitado por
proibição

moral

Ave que
nomeia
parque

nacional

Roberto
Carlos,
cantor

da MPB

"Metade",
em

"seminu"

Cada
elemento
do círculo
cromático

Vitamina
essencial
à fixação
do cálcio

Nosso, 
em inglês

Mais cedo

(?) Ange-
les, cidade
O Valdomi-
ro Pena do
seriado "Plantão de 

Polícia", lembrado em
4/6/2017 pelos 80 anos 

do seu nascimento

Capital legislativa da África
do Sul, célebre pelo
seu porto
natural

Alimento
bovino
Dom

(abrev.)

Escapa
Isolado e

(?): condição do preso
colocado na solitária

Situação
de cadeirantes ou ido-
sos com dificuldade
de se movimentar

Cachaça
(pop.)

Luta como
a jihad

Protegido 
(de doença)
Semente,
em inglês

(?)-azul,
pássaro

Cosmético
facial

100, em
romanos
Revogar

(mandato)
Forte, 

em inglês

O centroa-
vante ou o
ponta, no
time de
futebol

Condição do
"playboy"

Oeste
(abrev.)

2/mé. 3/los — our. 4/seed — tape. 6/strong. 11/hugo carvana.
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Ana Cañas

No sábado, 27 de janeiro 
acontece a apresentação 
da Palhaça Rubra, com 
seu show de variedades 
musicais interativas. Can-
ções como Eleva o tórax, 
Duprix!!! e Complete a 
Música são apresentadas 
com muito improviso e inte-
ração com a plateia. À tarde 
sobe ao palco Ana Cañas, 
interpretando músicas de 
Arnaldo Antunes. Neste 
show inédito a cantora e 
compositora interpreta 
hits como Socorro, Beija 
Eu e Velha Infância, além 
de composições assinadas 
por Ana Canãs em parceria 
com Arnaldo Antunes, como 

A Menina e o Cachorro e Na 
Multidão. No domingo, 28 de 
janeiro, é a vez do Grupo Triii 
abrir o dia e divertir crianças 
e adultos com músicas, brin-
cadeiras e performances. No 
cardápio musical, canções 
tradicionais se misturam 
com as composições do 
grupo como O Tomate e o 
Caqui, A E I O U, Viro Vira 
Virou, Pão, Pão, Pão, entre 
outras. No mesmo dia a tar-
de é a vez de Marya Bravo 
sacudir a praça com o show 
Marya Bravo Canta Beatles. 
A banda sempre fez parte da 
vida e percurso da cantora, 
e sua mãe, Lizzie Bravo, foi 
a única brasileira a cantar 

com os Beatles. Filha tam-
bém de Zé Rodrix, Marya 
recria clássicos de diversas 
fases da banda comoHey 
Jude, While My Guitar 
Gently Weeps, Blackbird, 
The Long And Winding 
Road, Here, There And 
Everywhere e Something. 
Além das apresentações, o 
evento fi ca aberto das 9h às 
18h com comidinhas, food 
trucks, bike foods, lojinhas 
de artesanato e arte, em 
mais uma opção de lazer e 
cultura para toda a família.

 
Serviço: Espaço Cultural Porto 

Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 610, 
Campos Elísios, tel. 3226-7361. Sábado 
(27) e domingo (28) às 11h e às 15h. 

Refl exões MPB
Oswaldo Montenegro estreia a 

turnê “Serenata”. A formação de 
dois violões, fl auta e bandolim, tam-
bém remete às noites enluaradas 
de Minas Gerais. Por ter morado 
em Brasília, escreveu músicas 
em vários ritmos, para inúmeras 
trilhas de teatro, cinema, balé, mas 
o “Serenata” é um show formado 
pelas canções que ele cantaria 
numa ruela pouco iluminada dos 
caminhos de sua infância, nos 
caminhos da infância que os se-
resteiros da cidadezinha povoaram 
de poesia. Espetáculo criado pela 
necessidade urgente de Oswaldo 
retornar para um lugar do passado 
que, se o ritmo acelerado da cidade 
grande não permite, dentro dele, e 
de quem for assistir, está mais vivo 
do que nunca! 

Serviço: Espaço das Américas, R. Ta-
gipuru, 795, Barra Funda. Sábado (20) às 
22h30. Ingressos: R$  de R$ 120 a R$ 250, 
tem meia entrada.

Conrado Caputo em João da Cruz”.

Inspirado nos escritos 
de São João da Cruz, 
poeta e místico 
espanhol do século 
XVI, o espetáculo “João 
da Cruz” estreia no dia 
19 de janeiro

A montagem é um solo 
de Conrado Caputo 
com dramaturgia e en-

cenação de Helder Mariani.A 
ação se passa durante nove 
meses em que o Frei João da 
Cruz - canonizado São João 
da Cruz pela Igreja Católica, 
em 1726, foi prisioneiro dos 
Carmelitas Calçados, seus 
próprios confrades, numa cela 
minúscula do Convento de 
Toledo. Com uma poesia e uma 
mística que ultrapassaram os 
limites do discurso religioso, a 
obra escrita do Frei João Cruz 
faz parte da literatura clás-
sica espanhola. O monólogo 
retrata sua obra literária do 
santo com suas ideias radi-
cais, expressas pela palavra 
escrita e pela sua prática de 

“João da Cruz”
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vida. Ele também carrega as 
contradições existenciais da 
humanidade que, depois da 
Idade Moderna, se tornam cada 
vez maiores. Consumido por 

uma sede de infi nito, de Deus, 
vivendo numa “noite escura” 
espiritual, o poeta carmelita se 
recusa a abrir mão da luta para 
renovar a sua ordem religiosa e 

a própria Igreja do seu tempo.

Serviço: Casa das Rosas, Av. Paulista, 
37, Paraíso, tel. 3285-6986. Sextas às 
20h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). 
Até 23/02.

Rodrigo Caetano e Fabio Santarelli em

“O Assalto”: peça escrita em 1967.

Na peça “O Assalto” o funcionário Vitor aproveita seu 
último dia de trabalho no banco para acertar as contas 
com o sistema. Ele vê em Hugo, o varredor do banco, 
a possibilidade de encontrar respostas para sua vida 
resumida a números. O jogo que se estabelece entre 
eles mistura manipulação psicológica, desejos pessoais, 
assédio sexual e as contradições sociais e humanas pre-
sentes na metrópole São Paulo.

Serviço: Teatro de Arena Eugênio Kusnet, R. Doutor Teodoro Baíma, 94, 
Centro, tel. 3259-6409. Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 19h. Ingresso: 
R$ 20. Até 04/02.

O jogo
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Arrisque!
Neste dia de sua vida,queri-
do(a) amigo(a) acredito que 
Deus quer que você saiba... ... 
Que não há garantias na vida... 
exceto que todas as coisas 
acontecem para a melhor 
causa de Deus. Se você precisa 
saber antecipadamente que 
tudo “dará certo” antes de se 
arriscar, nunca se arriscará 
a nada. Mas “arriscar” é a 
grande emoção da vida, sua 
maior aventura. Não se negue 
isso. Simplesmente vá nessa. 
Acredite que a Vida lhe trará 
benefícios não importa o que 
aconteça. Você sabe exata-
mente por que leu isto agora...
Amor, seu amigo.

Neale Donald Walsch

Vários estilos
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INICÍO A COLUNA comentando a novela ‘Deus Salve o Rei’ 
que teve sua estreia a semana passada as 19hs, com um grande 
resultado no Ibope. As novelas de época são um dos principais 
trunfos da Globo, mas uma trama medieval é  novidade na emis-
sora. Para o autor, Daniel Adjafre, que se inspirou em fi lmes 
medievais esse é o caminho.

NO ELENCO O DESTAQUE É PARA ATRIZ BRUNA 

MARQUEZINE que interpreta uma vilã pela primeira vez na 
sua carreira. O autor tem um contrato com a Globo por 3 anos 
e faz seu primeiro trabalho na emissora. Formado em com-
putação e engenharia mecânica, foi se interessando cada vez 
mais pela dramaturgia e nesse primeiro trabalho aposta numa 
boa audiência.

SEGUNDO FONTES BEM INFORMADAS, boa parte 
da equipe de Gugu Liberato não quer de jeito algum voltar a 
trabalhar com o apresentador. Eles culpam Gugu de enrolar 
nos contratos de trabalho e normalmente com o prazo de 1 
ano, o que acaba gerando instabilidade para quem tem fi lhos 
pequenos e contas a pagar. O apresentador já perdeu 60% de 
seus funcionários.

CONTINUA A POLÊMICA DA PARTICIPAÇÃO DE 

LUCIANO HUCK no ‘Domingão do Faustão’, no domingo 
retrasado. Depois de inúmeras críticas em torno do assunto , 
a emissora resolveu se manifestar afi rmando em nota, que não 
faz campanha política para nenhum candidato principalmente 
se ele tiver contrato com a emissora.

O PREFEITO DO RIO DE JANEIRO, MARCELO CRI-

VELLA, que é sobrinho de Edir Macedo, dono da Record, tem 
usado verba municipal destinada a publicidade para atacar um 
dos seus principais inimigos, a Rede Globo. O prefeito divide os 
mesmos valores que destina a Globo com SBT e Record, muito 
embora a diferença de audiência seja grande.

PATRÍCIA ABRAVANEL DEU A LUZ NA ÚLTIMA 

QUARTA-FEIRA. Sua fi lha Jane é a segunda herdeira da 
apresentadora, fruto do seu relacionamento com o deputado 
Fábio Faria. A fi lha de Sílvio Santos, que já tem o fi lho Pedro, 
afi rmou nas redes sociais que não pretende ter mais fi lhos e 
que o casal satisfaz a ela e ao marido.

APÓS NÃO TER SEU CONTRATO RENOVADO COM 

A RECORD, depois de cinco anos de emissora, o autor de 
novelas Carlos Lombardi afi rmou que vai dar um tempo com o 
seu trabalho e quando voltar passará a escrever para emissoras 
independentes. Os motivos de sua saída não foram revelados.  

A REDE BRASIL DE TELEVISÃO VEM REPRISANDO 
o aniversário do programa ‘Em Revista’, apresentado por Evê 
Sobral. O programa festivo teve inúmeras atrações com a pre-
sença inclusive do dono da emissora Marcos Tolentino. Aliás, 
Evê Sobral tem a maior audiência da emissora.

FRASE FINAL: O pensamento só começa com a dúvida.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br
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        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDRÉ LUIS DAMETO ANDRADE LOPES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/07/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edson Hugo de Andrade Lopes e 
de Simone Cristina Dameto. A pretendente: MARIA CAROLINA VIANA BARREIROS 
MOUTINHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 28/07/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Juraci Viana Moutinho e de Janice Alves Barreiros Moutinho.

O pretendente: IVAN APARECIDO ROZA PIMENTA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/07/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ivo Roza Pimenta e de Neuza Miyoko Pimenta. A 
pretendente: RENATA PELOIA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/06/1982, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Cléo Peloia e de Geralda Alves Peloia.

O pretendente: HÁLLISON RODRIGUES CONRADO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em Avai - SP, no dia 22/08/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Antonio Conrado e de Sonia Maria Rodri-
gues Conrado. A pretendente: PALOMA CAETANO SILVA ALMEIDA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
07/10/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Agnaldo de Jesus Almeida 
e de Edileusa Caetano Silva Almeida.

O pretendente: BRUNO FELBERG, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
jornalista, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 17/08/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Marcos Felberg e de Ana Regina Felberg. A pretendente: 
ADRIANA HEPNER, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão médica, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 12/05/1988, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Eleazar Hepner e de Sonia Lewkowicz Hepner.

O pretendente: THIAGO SANTOS GOMES NOVAES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/07/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Gomes Novaes e de Eliete Santos. A 
pretendente: TAÍS LEÔNCIO MOREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/11/1987, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Luis Antonio Moreira e de Célia Leôncio de Souza Moreira.

O pretendente: DIEGO LEONARDO HIGUERA GARZON, nacionalidade colombiana, 
estado civil solteiro, profi ssão gerente técnico, nascido em Duitama - Boyaca - Colombia, 
no dia 03/04/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Parmenio 
Higuera Becerra e de Smith Garzon Molina. A pretendente: VIKTORIIA TCVETKOVA, 
nacionalidade russa, estado civil solteira, profi ssão fotógrafa, nascida em Tyumen - Rússia, 
no dia 25/05/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valeriy Tcvetkov 
e de Natalia Tcvetkova.

O pretendente: GILSON DOS SANTOS DA CUNHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/05/1969, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Rodrigues da Cunha e de Jesuína dos 
Santos da Cunha. O pretendente: ARMANDO LUIZ AURICH, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em Linhares - ES, no dia 10/02/1963, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Armando Lauro Aurich e de Maria 
Irene Gobbi Aurich.

O pretendente: DIOGO DIAS DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão advogado, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 29/05/1974, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Neilton Dias da Silva e de Marlene Dias da Silva. A 
pretendente: CLAUDIA PIRES MATSUO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão servidora pública federal, nascida em Turim - Itália, no dia 30/06/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Emilio Kazunoli Matsuo e de Erica Ambiel Pires.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: EDIVALDO LUIZ GUIMARÃES, profi ssão: consultor comercial, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 21/06/1963, 
residente e domiciliado na Vila Divina Pastora, São Paulo, SP, fi lho de Dorival Guimarães 
e de Jacira Bento Guimarães. A pretendente: SONIA APARECIDA PEDRO, profi ssão: 
do lar, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-
nascimento: 06/10/1966, residente e domiciliada na Vila Divina Pastora, São Paulo, SP, 
fi lha de Maria Aparecida Pedro.

O pretendente: ANDRÉ CARDOZO DE CASTRO, profi ssão: engenheiro eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 22/01/1987, 
residente e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Tadeu de 
Castro e de Teresinha de Jesus Cardozo de Castro. A pretendente: THALITA LOPES 
DA SILVA, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 09/02/1987, residente e domiciliada no Parque 
São Lucas, São Paulo, SP, fi lha de Josenildo Ferreira da Silva e de Presciosa de Jesus 
Lopes da Silva.

O pretendente: ADRIANO ALMEIDA OLIVEIRA, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Pesqueira, PE, data-nascimento: 23/02/1982, residente e 
domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Oliveira Silva e de 
Elisabeth Almeida Oliveira. A pretendente: ANA LUCIA DA GRAÇA, profi ssão: gestora 
comercial, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/02/1981, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de 
José Carlos da Graça e de Angela Lima de Maria Graça.

O pretendente: ANTONIO FELIPPE VIEIRA PATRICIO, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 20/01/1989, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Norberto Jorge Patricio Junior 
e de Rita de Cassia Vieira Patricio. A pretendente: JÉSSICA ZAMORA REBOREDA, 
profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, 
SP, data-nascimento: 12/04/1991, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lha de José Reboreda Rial e de Regina Zamora Reboreda.

O pretendente: GLAUCO DARAGO BARIONI, profi ssão: propagandista farmacêutico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 
29/05/1990, residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de 
Valdir Barioni e de Sueli Aparecida Darago Barioni. A pretendente: ADRIANA VISANI 
DE LACERDA ABREU, profi ssão: relações públicas, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 29/08/1983, residente e domiciliada 
no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de Sergio de Lacerda Abreu e de Renata 
Visani de Lacerda Abreu.

O pretendente: MEZAQUE CRUZ DA FONSECA, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/05/1998, residente 
e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo, SP, fi lho de Maurílio Ribeiro da 
Fonseca e de Zenilde Pereira da Cruz Fonseca. A pretendente: VANESSA ALMEIDA 
NASCIMENTO, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Belenzinho, SP, data-nascimento: 01/12/1993, residente e domiciliada na Vila Regente 
Feijó, São Paulo, SP, fi lha de Renilson Raimundo do Nascimento e de Renilra Alves de 
Almeida Nascimento.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Empresas & Negócios

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

Heloisa Cristaldo/Agência Brasil

A necessidade de uma aliança global 
pacífi ca pela conservação e uso 
consciente dos recursos hídricos foi 

um dos lemas da palestra do líder espiri-
tual brasileiro Sri Prem Baba, na noite da 
última quinta-feira (11), no evento Águas 
pela Paz - II Seminário Internacional Água 
e Transdisciplinaridade, evento preparató-
rio para o 8º Fórum Mundial da Água, que 
ocorre em março, em Brasília. Segundo a 
organização, mais de 600 pessoas se reuni-
ram para ouvir o idealizador do movimento 
global Awaken Love.

Para Sri Prem Baba, é necessário criar 
uma nova revolução para enfrentar a crise 
hídrica mundial. “Precisamos criar uma 
nova revolução, mas de consciência. Temos 
que conseguir superar crenças limitantes 
que tem nos feito reféns do sofrimento. 
Temos que ter essa coragem de reescrever 
o nosso destino. Estamos no clímax dessa 
revolução, sinto que daqui a pouco vamos 
olhar para trás e não vamos reconhecer 
esse nosso mundo”, disse.

O líder espiritual destacou que a água tem 
sido a precursora e mapeadora da jornada 
evolutiva do homem. Prem Baba ressal-
tou que sociedade sempre se organizou 
em torno dos rios, ou seja, das águas. No 
entanto, segundo ele, o desenvolvimento 
desordenado tem afastado a sociedade dos 
recursos hídricos.

“Fomos nos afastando das águas e a 
grande maioria da população só conhece a 
água da torneira para dentro e desconhece 
o percurso da água da fonte até que ela 
possa chegar em casa e isso criou uma 
desconexão com a água e buscamos encon-
trar soluções apenas técnicas”, ressaltou.

Para ele, é necessária a criação de uma 
aliança global pela conservação e uso cons-
ciente da água pelo planeta. “A água é a 
causa da vida e deve estar disponível para 
todos”, destacou. Segundo o guru, também 
há aspectos subjetivos que precisam ser 

O líder espiritual Sri Prem Baba faz palestra magna no Águas pela Paz - II Seminário 

Internacional Água e Transdisciplinaridade, evento preparatório para

o Fórum Mundial da Água. 

Líder espiritual defende 
“nova revolução”

contra crise hídrica mundial
“Precisamos criar uma nova revolução, mas de consciência. Temos que conseguir superar crenças limitantes que tem 
nos feito reféns do sofrimento. Temos que ter essa coragem de reescrever o nosso destino. Estamos no clímax dessa 
revolução, sinto que daqui a pouco vamos olhar para trás e não vamos reconhecer esse nosso mundo”

Fabio Rodrigues/ABr.

considerados na busca por esse objetivo. 
“Temos muito que aprender sobre coope-
ração e compartilhamento. A água enseja o 
diálogo, a cooperação, a paz. A água pode, 
de fato, nos levar a uma nova realidade da 
geopolítica tendo a negociação, a coope-
ração e o compartilhamento a base para 
atender o entendimento ancestral de que 
a água é para todos”, disse.

“Neste momento, precisamos aprender 
a criar comunhão. Mesmo com aquele que 
pensa diferente. Por trás de todas essas 
diferenças, somos o mesmo ser. Somos 
diferentes na forma”. De acordo com Sri 
Prem Baba, é necessária a mudança de 
cultura para garantir a preservação da água 
no planeta. Entre os pontos fundamentais 
para essa transformação está a busca pelo 
autoconhecimento. 

“Nós devemos também usar a água lo-
calmente, para isso se faz necessário uma 

mudança de cultura para que possamos 
tornar essa proposta factível. Pois isso 
requer plantar água e isso requer renascer 
alguma de nossas fl orestas, proteger as 
nascentes, gerar energia limpa e renovável, 
cuidar do lixo e lembrar que a água tem 
vida e precisa ser tratada e respeitada 
como uma entidade viva, como fazem 
muitos dos povos das antigas tradições 
que ainda mantém a tradição do espírito 
vivo”, alertou.

O autoconhecimento para ele, “começa 
com cuidado das suas águas interiores, dos 
sentimentos negados, se libertando das 
mágoas e ressentimentos, se harmornizan-
do com passado para que seja livre para 
viver no presente. É o campo das infi nitas 
potencialidades”. Para o líder espiritual, 
essa é a chave para mudança de compor-
tamento e a garantia da manutenção do 
recurso hídrico pelo mundo.

A apneia destrutiva do sono, caracte-
rizada pela interrupção da respiração 
enquanto se dorme, além de prejudicar o 
descanso, é também fator de risco para o 
desenvolvimento de um Acidente Vascular 
Cerebral (AVC). De acordo com o neuro-
logista do Complexo Hospitalar Edmundo 
Vasconcelos, Tiago Sowmy, o problema é 
acompanhado por outras complicações.

O distúrbio interfere em hábitos de vida 
e aumenta a possibilidade de arritmia 
cardíaca. “Há uma maior tendência em 
pessoas com apneia terem hipertensão 
ao longo da vida. Durante o período de 
parada da respiração no sono, pode ocorrer 
uma alteração dos batimentos cardíacos, 
que também é um fator de risco para o 

Apneia do sono é fator de risco para o AVC
75% e com AVC hemorrágico, de 60%.

O sono ruim ainda contribui para uma 
sequência de outros problemas. Sowmy 
também esclarece que dormir mal é um 
ponto inicial para o surgimento de cefa-
leia - dor de cabeça, aumento da fome e, 
consequentemente, de peso.

O neurologista reforça que hábitos de 
vida saudáveis podem auxiliar na preven-
ção do AVC. Entre as mudanças necessárias 
estão atividade física regular e uma boa 
alimentação. Também é preciso, de acor-
do com Sowmy, controlar a hipertensão, 
diabetes e o peso para evitar o aumento 
de chances de ter a doença.

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

AVC”, complementa. Segundo estudos do 
Departamento de Neurociências e Ciências 
do Comportamento da FMRP-USP, a preva-
lência de distúrbios do sono em pacientes 
com AVC isquêmico é de aproximadamente 
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Dados do hospital Albert Eins-
tein apontam que no Brasil cerca de 
2 milhões de pessoas sofrem com 
insônia, distúrbio que prejudica o 
adormecer ou impede a pessoa de 
permanecer dormindo. As causas 
são variáveis: problemas físicos, 
como artrite e insufi ciência cardía-
ca; ou psicológicos, como estresse, 
depressão e ansiedade.

“A insônia pode ser considerada 
doença de origem comportamental 
ou um sintoma relacionado à pre-
sença de condições predisponen-
tes, como dor, alterações ambien-
tais, doenças de cunho clínico ou 
psíquico”, confi rma o neurologista 
R. Nonato D. Rodrigues, secretário 
do Departamento Científi co de Me-
dicina do Sono da ABN (Academia 
Brasileira de Neurologia).

Para o tratamento é necessário 
conhecer a causa e os medica-
mentos tem de ser receitados no 
início do tratamento para insones 
que tenha outras doenças e para 
pacientes com insônia aguda situ-
acional. “Infelizmente a tal regula-
ção do sono via administração de 
remédios age mais como elemento 
auxiliar no verdadeiro tratamento 
da insônia. Há basicamente drogas 
que aceleram a entrada em sono 
e tentam estabilizá-lo e outras 
que inibem. Além disso, algumas 
medicações utilizadas para outros 
tratamentos, como os transtornos 
psicológicos-psiquiátricos ou mes-
mo alguns antibióticos, podem 
infl uenciar o sono”.

Os medicamentos reduzem o 
tempo de espera pelo sono, mas 
podem não apresentar efeitos 
duradouros no restante da noi-
te, inclusive ocasionando uma 
superfi cialização e fragmentação 
do adormecer. Como todas as 
medicações, os remédios para a 
insônia podem causar danos, por 
isso é preciso fi car atento e jamais 
se automedicar.

“Certas medicações, quando 
usadas de maneira recreativa e em 
doses altas, podem induzir depen-
dência, tolerância (necessidade 
de doses maiores para se obter 
o mesmo efeito), embotamento 
da atenção ou da memória. Como 
alguns são também relaxantes 
musculares ou depressores respi-
ratórios, podem agravar quadros 
limítrofes de síndrome da apneia 
do sono, por exemplo”, ressalta 
Rodrigues.

Fora os medicamentos que 
ajudam a combater a insônia, o 
paciente pode ser submetido à 
terapia. “O tratamento mais efi caz 
para as diversas formas de insônia 
vem, há muito, sendo realizado 
pelas diversas técnicas de Terapia 
Cognitivo-Comportamental. Os re-
sultados estão apoiados em exten-
sas evidências. Parece ter efi cácia 
aumentada em longo prazo quando 
associada temporariamente ao uso 
de hipnóticos, preferencialmente 
não-benzodiazepínicos (antide-
pressivos)”.

Para obter resultados positivos 
em um tratamento da insónia, é 
vital determinar a causa.

“A partir daí temos um trata-
mento e um prognóstico mais 
acertados. O grande problema é 
que entre os médicos ainda existe 
certo desconhecimento do cará-
ter comportamental subjacente 
a muitos episódios de insônia e 
uma excessiva confi ança no uso 
de medicações apenas para tratar 
o problema”, ressalta Rodrigues, 
que dá dicas para evitar hábitos 
que infl uenciem na hora de dormir: 
“Nada de utilizar aparelhos eletrô-
nicos em local que deveria estar 
reservado para dormir, manter 
uma rotina na hora do sono, com 
horários e local adequados para 
dormir, não fazer uso de bebidas 
cafeinadas ou álcool à noite, e evitar 
o sedentarismo” (ABN).

Como tratar e vencer a insônia
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Antes de uma 

mercadoria chegar 

ao seu destino final, 

é muito comum que 

passe por diversos 

estabelecimentos 

(cadeia de consumo)

Além da logística entre 
os estabelecimentos, 
existe também a trans-

ferência dos créditos de 
ICMS que incidem sobre as 
operações realizadas entre os 
elos da cadeia de consumo. 
Por exemplo, digamos que 
uma empresa compre uma 
determinada mercadoria de 
outra, a empresa adquirente 
poderá deduzir do ICMS inci-
dente sobre sua venda (saída) 
o valor de ICMS exigido nas 
operações anteriores (com-
pra). Juridicamente esse tipo 
de operação é protegida por 
um princípio constitucional 
chamado de princípio da não-
cumulatividade.

As Secretarias de Fazenda 
estaduais mantêm fiscali-
zação rigorosa sobre essas 
operações, daí o motivo pelo 
qual são muito comum autu-
ações (Autos de Infração e 
Imposição de Multas -AIIM) 
exigindo valores relativos à 
tomada indevida de créditos 
de ICMS (glosa de créditos), 
com aplicação de juros e 
multa. A glosa desses crédi-
tos pode ocorrer pelos mais 
variados motivos (aquisições 
sem direito à crédito, erros no 
cálculo etc.), todavia, tem se 
mostrado frequente a glosa de 
créditos em razão da declara-
ção de nulidade da inscrição 
estadual de uma das empresas 
na cadeia de consumo.

Sob o argumento de que a 
nulidade da inscrição esta-
dual impacta na idoneidade 
de todas as operações feitas 
pela empresa, a Secretaria 
da Fazenda invalida todos 
os créditos originados de 
operações com o contri-
buinte que tem sua ins-
crição invalidada. Ou seja, 
declarada a inidoneidade 
das notas fi scais emitidas 
pelo vendedor que teve sua 
inscrição estadual cassada, 
o contribuinte adquirente 
da mercadoria será autuado 
e intimado a pagar o valor do 
crédito utilizado quando da 
saída de suas mercadorias 
em razão do princípio da não 
cumulatividade.

Em razão dessas autuações, 

os contribuintes têm se de-
parado com contingências 
imprevistas em valores vul-
tuosos, vendo-se obrigados a 
dispender grandes esforços 
para cancelamento das refe-
ridas autuações. É fato que a 
discussão no âmbito adminis-
trativo é de chance remota, 
no entanto, é de extrema 
importância o exaurimento da 
fase administrativa, para que 
que o caso chegue ao Poder 
Judiciário mais robusto e com 
todas as informações necessá-
rias a melhor solução do caso.

Por longos anos os contri-
buintes dispenderam muito 
tempo e dinheiro para obter 
um provimento jurisdicional 
favorável somente no STJ, 
que possuía entendimento no 
sentido de que os contribuin-
tes adquirentes de boa-fé não 
põem ser responsabilizados 
pela inidoneidade de seus 
fornecedores. Com a pro-
mulgação do novo Código de 
Processo Civil, que buscou 
valorizar a força dos prece-
dentes e sua observância pe-
los juízes e desembargadores 
no momento do julgamento, 
os contribuintes têm obtido 
decisões mais ágeis (1ª Ins-
tância), impactando assim 
suas provisões contábeis e 
resultados

Por fi m, é importante lem-
brar que a declaração de 
nulidade ocorre muito tempo 
após a realização da operação 
que deu origem ao crédito de 
ICMS, o que gera um cenário 
de incerteza e riscos para os 
contribuintes. Diante disso, 
duas cautelas são importan-
tes, de modo a garantir a 
comprovação da boa-fé do 
contribuinte e, com isso, fa-
cilitar a defesa de eventuais 
autuações: (i) certifi cação e 
arquivo da comprovação da 
regularidade do fornecedor 
no momento da operação; 
(ii) documentação e prova da 
ocorrência da operação, des-
de a formalização do pedido 
de compra até a entrega da 
mercadoria e da quitação do 
pagamento. 

Esses dois pontos são cui-
dados que devem ser seguidos 
à risca, de modo a garantir 
mecanismos de defesa aos 
abusos das autoridades fi scais 
com relação a glosa indevida 
de créditos de ICMS. 

(*) - É advogado de contencioso 
tributário e procedimento 

administrativo tributário
do FF Advogados

(magnus.souza@ffl  aw.com.br).

Toma lá dá cá
do crédito de ICMS

Magnus Barbagallo Gomes de Souza (*)

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

Rejane Machado – All Print –  Autora diversas 
vezes laureada, professora sempre voltada à boa 
literatura, presenteia seus leitores com uma ótima 
reedição.  São 16 contos singelos, encantadores, com 
requintes puristas, que farão o deleite do sortudo 
leitor. O meu preferido: Concerto nº1, para piano e 
orquestra. Entretenimento garantido!

O Outro Lado das Coisas

Alexander Lowen – Summus –  Em sua 12ª 
edição, o clássico da psicoterapia, demonstra que a 
bioenergética cria mecanismos para solução de pro-
blemas de corpo e mente, de vez que o ser humano, 
quando em tratamento, é visto em sua plenitude 
e não facetado. Seus processos, intrinsecamente 
energéticos, envolvem uma concepção dual envol-

vendo o ser humano. Explica em detalhes, a função primordial 
da respiração, não só para evitar e curar males físicos, como 
também para libertar a pessoa para seguir sua trajetória, alcan-
çar seus objetivos, ou “simplesmente”, restar em paz consigo, 
aceitar-se. Naturalmente, o tema sexualidade, é abordado em 
seus meansdros, com muita ênfase. Para profi ssionais da área 
de saúde, estudantes ou interessados. Importante!

Bioenergética

Alex Gomes – Scortecci - Blogueiro – “São 
Paulo na bike” - e apaixonado por ciclismo, compilou 
fundamentais informações, para novatos e veteranos 
na matéria, tais como: Acessórios; manutenção; 
como escolher uma “magrela”, etc... Cuidados no 
transito, não foram esquecidos. Esgota o assunto! 
Acompanha: Dicas do pedal, com locais para bons 
passeios e seguras aquisições. Saudável!

Guia do Ciclista Urbano

Carlota Boto – Unesp –  Pedagoga e muitos 
atributos na área educacional, demonstra a prepon-
derância do Iluminismo europeu, particularmente o 
português, capitaneado pelo Marques de Pombal e 

sua infl uência no dias de hoje. O Pombalismo estruturou toda 
cena escrita. A mestre, cria um “questionamento”, quanto a 
importância,  entre o ser que ensina, como o faz e o ensinan-
do. Trabalho de vulto e folego, que no mínimo, merece muito 
respeito. Muito bem focado na essência do pleno magistério.  
Fundamental para governos, professores e profi ssionais do 
ensino, bem intencionados. 

Instrução Pública e Projeto Civilizador: 
O século XVIII como intérprete da 
ciência, da infância e da escola

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)

Página 10 São Paulo, sábado a segunda-feira, 13 a 15 de janeiro de 2018

Por este motivo, caso não 
haja atenção ao plane-
jamento financeiro, o 

negócio pode enfrentar sérios 
desafi os para seguir em frente. 
Quem faz o alerta é Ricardo 
Sonoda, diretor financeiro 
da iZettle, fi ntech sueca com 
atuação no Brasil e em mais 
11 países na área de serviços 
fi nanceiros e soluções de pa-
gamento.

De acordo com Sonoda, é 
preciso que o empreendedor 
cuide da manutenção do capital 
de giro, que consiste na reserva 
necessária para dar conta de 
despesas como manter os es-
toques e pagar fornecedores. 
O especialista dá cinco dicas 
de como iniciar o ano com um 
capital de giro saudável.
 1) Encare 2018 com plane-

jamento - O fundamento 
principal para manter 
o negócio funcionando 
consiste no planejamen-
to fi nanceiro. O último 
trimestre de um ano 
costuma gerar um in-
cremento no fluxo de 
entrada de capital por 
conta do Dia das Crianças 

e do Natal, enquanto os 
primeiros meses marcam 
um aumento no fl uxo de 
saída, devido aos paga-
mentos do 13º salário dos 
funcionários, impostos e 
gastos pessoais adicio-
nais do período. “Será 
mais fácil o planejamento 
caso já tenha havido uma 

Capital de giro: 5 dicas para o 
pequeno negócio começar bem 2018
O início do ano geralmente é caracterizado por uma queda nas vendas até a época do carnaval, que 
acontece após o aumento do faturamento ocorrido no fi nal do ano anterior

planejamento do capital 
de giro com mais efi ciên-
cia. Em alguns setores, 
elas podem ser sazonais, 
como no caso das vendas 
de sorvetes no verão e 
sopas no inverno.

Além disso, muitas vezes 
os fornecedores vendem os 
produtos à empresa por meio 
de um número de parcelas que 
é menor do que o que é ofere-
cido aos clientes do negócio. 
“Nesse caso, será necessário 
um capital de giro maior para 
haver condições de manter o 
estoque sempre cheio”, lembra. 
Outra questão ainda se trata 
da prevenção à inadimplência, 
quando um pagamento que 
era esperado não entra para a 
conta do capital de giro. “Uma 
das formas de se prevenir é 
ter a preferência por meios de 
pagamentos mais seguros como 
o cartão de crédito”, afi rma.
 5) Utilize ferramentas di-

gitais - Por fi m, com o 
avanço da tecnologia, 
empresas oferecem apli-
cativos gratuitos que 
permitem a organização 
dos estoques dos peque-
nos negócios, registro de 
vendas e emissão de rela-
tórios. De acordo com o 
especialista, ainda é pos-
sível encontrar soluções 
fi nanceiras que ofereçam 
alternativas à liquidez de 
longo prazo. “É interes-
sante, no caso das vendas 
com o cartão, optar pelas 
credenciadoras que ofe-
recem antecipação do 
recebimento do dinheiro 
das vendas a prazo sem 
cobrar taxas adicionais 
por isso. A tecnologia é 
uma importante aliada e 
pode auxiliar o pequeno 
empreendedor a fazer a 
gestão do capital de giro 
com mais eficiência”, 
aconselha Sonoda.

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

preparação antecipada 
para este fl uxo invertido 
de entradas e saídas. 

Uma grande empresa tem 
um setor de contabilidade 
que faz esse planejamento. 
Já o pequeno empreendedor 
precisa estar mais atento e 
buscar ajuda das ferramentas 
digitais gratuitas disponíveis 
no mercado”, alerta. Segundo 
Sonoda, o ideal é que os gastos 
no fi nal do ano tenham sido 
reduzidos para se preparar 
para o período seguinte. “É 
importante ter reservas para 
um fl uxo mais positivo até o 
fi nal do ano”, aconselha.
 2) Faça uma liquidação - 

Mas e se o planejamento 
não foi feito com ante-
cedência? De acordo 
com Sonoda, ainda há 
esperança. É importante 
agir com calma e tomar 
algumas medidas para 
garantir o capital de 
giro, como se desfazer 
de ativos e cortar gastos. 
“No caso do microempre-
endedor, sacrifícios como 
vender um carro e rever 
fornecedores podem ser 
necessários”, afi rma.

Uma opção comum para 
garantir o capital de giro no 
início do ano é promover uma 
liquidação do estoque de produ-
tos. “É a hora certa de planejar 

promoções mais agressivas e 
com real potencial para trazer 
mais liquidez para o negócio. 
Não é à toa que muitas lojas 
fazem liquidações logo após o 
Natal”, explica.
 3) Não confunda contas pes-

soais com fl uxo de caixa 
- Segundo o especialista, 
é muito usual que donos 
de pequenos negócios 
tenham difi culdade de 
separar com clareza o ca-
pital de giro da empresa 
de suas contas pessoais, 
o que difi culta o plane-
jamento fi nanceiro e até 
ameaça a sobrevivência 
do negócio.

Outro erro comum é confun-
dir o capital de giro com o fl uxo 
de caixa. Enquanto o primeiro 
considera todas as disponibi-
lidades no caixa e no estoque 
que permitem a continuidade 
do negócio, o fl uxo de caixa é 
relacionado ao faturamento e 
aos gastos. “É possível ter um 
fl uxo de caixa negativo com 
capital de giro positivo em um 
determinado período. Porém, 
o saudável é que ambos sejam 
positivos”, afi rma.
 4) Conheça o seu negócio - 

De acordo com o especia-
lista, é preciso entender 
o fl uxo natural de vendas 
dos seus produtos e 
serviços para efetuar o 
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Nada mais comum atualmente 
do que encontrar adolescentes 
grudados no celular, tablet e 
computadores. Às vezes dá im-
pressão que já nasceram grudados 
aos aparelhos eletrônicos. Com 
o exagero, o que poderia ser de 
grande ajuda para o estudo e a 
comunicação, acaba se tornando 
problema.

Para a professora adjunta Maria 
Sylvia de Souza Vitalle, presidente 
do Departamento Científi co da 
Adolescência da SPSP (Sociedade 
de Pediatria de São Paulo) e chefe 
do Setor de Medicina do Adoles-
cente da Unifesp, a questão do uso 
incontrolável dos computadores 
por parte dos adolescentes é meio 
uma consequência da ‘terceiri-
zação’ dos fi lhos. “Muitos pais 
precisam se ausentar por períodos 
longos por exigências de trabalho, 
por exemplo, e não conseguem 
supervisionar adequadamente as 
atividades das crianças”.

A doutora ressalta que os ado-
lescentes precisam de supervisão 
sempre. Para que não se tornem 
totalmente dependentes das 
máquinas, é essencial dar o exem-
plo. “Existem regras básicas de 
convívio e participação em todas 
as atividades familiares, como 
limitar o uso de todos os aparelhos 
eletrônicos, selecionar o que os 
adolescentes podem acessar, en-
sinar a ver as máquinas com olhar 
crítico e manter-se alerta para o 
que o fi lho vê na internet. Além 
de lembrar frequentemente que 
TV e computador não são babás”.

Maria Sylvia aconselha os pais 
a não confundir privacidade, com 
liberalidade total, pois isso acar-
reta exposição a riscos. “Além de 
colocar limites ao uso, é necessá-
rio explorar as ferramentas pos-

síveis de bloqueio de conteúdos 
e informar dos riscos do mundo 
digital, como o cyberbullying”, 
destaca. Estudos apontam que 
33% dos adolescentes mudam o 
comportamento quando sabem 
que os pais estão supervisio-
nando; 48% deles escondem 
algumas atividades dos pais; 20% 
apagam mensagens; 23% apagam 
o histórico do navegador; e 16% 
minimizam o navegador quando 
adultos estão por perto.

Quanto ao tempo que eles po-
dem passar nos aparelhos, Maria 
Sylvia adverte que a utilização dos 
dispositivos eletrônicos “não pode 
nunca comprometer as atividades 
cotidianas; e o tempo precisa 
ser delimitado de acordo com as 
idades e o desenvolvimento das 
crianças e adolescentes”. Claro 
que a conexão com a internet 
tem pontos positivos também, 
diversos.

“São ótimos aliados para a 
educação e aquisição de conhe-
cimento. As mídias sociais têm 
imenso potencial de motivação. 
Sabendo usar, incrementam as 
habilidades cognitivas, sendo 
capazes de desenvolver a leitura, 
o vocabulário e a criatividade. 
Podem auxiliar na resolução de 
problemas e atuar na melhora 
do desempenho de matemática”.

“Portanto, podem enriquecer e 
em muito o conteúdo acadêmico, 
trazendo benefícios em distintas 
áreas, como história, artes, ciên-
cia, literatura, música, somente 
para citar algumas. Há a facilidade 
do acesso, trazendo o mundo à 
palma da mão; isso pode aumentar 
o capital cultural das pessoas. E 
é o capital cultural que também 
auxiliará na formação de cidadãos 
melhores”, conclui (SPSP).

Adolescentes e os computadores

AÍ MEU DEUS!


