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BOLSAS
O Ibovespa: -0,28% Pontos: 
80.962,64 Máxima de +0,22% 
: 81.367 pontos Mínima de 
-0,85% : 80.498 pontos Vo-
lume: 9,62 bilhões Variação 
em 2018: 5,97% Variação no 
mês: 5,97% Dow Jones: -0,3% 
(18h30) Pontos: 26.037,05 
Nasdaq: +0,14% (18h30) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2088 Venda: R$ 3,2093 
Variação: -0,13% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,29 Venda: R$ 3,39 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2123 Venda: R$ 
3,2129 Variação: -0,6% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,1770 
Venda: R$ 3,3600 Variação: 
-0,09% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,81% ao 
ano. - Capital de giro, 10,11% ao ano. 
- Hot money, 1,09% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.327,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,90% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 136,400 
Variação: -0,96%.

Cotação: R$ 3,2125 Variação: 
-0,54% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,2229 Venda: US$ 1,2229 
Variação: +0,49% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9240 Venda: R$ 
3,9260 Variação: -0,41% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8030 Ven-
da: R$ 4,0800 Variação: -0,17%.

tos: 7.308,19 Ibovespa Futuro: 
-0,47% Pontos: 81.205 Máxi-
ma (pontos): 81.715 Mínima 
(pontos): 80.785. Global 40 
Cotação: 893,657 centavos de 
dólar Variação: estável.

“A glória é tanto mais 
tardia quanto mais 
duradoura há de ser, 
porque todo fruto 
delicioso amadurece 
lentamente”.
Arthur Schopenhauer (1788/1860)
Filósofo alemão

Não existe qualquer pos-
sibilidade de o candida-
to do PSDB à Presidên-

cia da República nas eleições 
deste ano não ser o governador 
paulista, Geraldo Alckmin, 
declarou o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso, 
uma das principais lideranças 
da sigla, em entrevista à rádio 
Bandeirantes. O partido já 
marcou para 4 de março as 
prévias que defi nirão o nome 
que encabeçará a chapa tuca-
na no pleito presidencial. 

Além de Alckmin, disputa a 
nomeação o prefeito de Ma-
naus, Artur Virgílio Neto. Ain-
da assim, FHC dá como certa 

Não há possibilidade de 
candidato do PSDB não 
ser Alckmin, diz FHC

a vitória do governador paulista 
na disputa. “Tem vários que são 
bons, mas quem tem mais chan-
ce nesse momento, quem pode 
levantar a bandeira, em nome 
do PSDB, é o Alckmin”, disse. 
Diante do bom desempenho do 
ex-presidente Lula e o deputado 
Jair Bolsonaro em pesquisas de 
intenção de voto, FHC explicou 
que o espaço segue aberto para 
uma candidatura de centro. 

“Acho que há todas as con-
dições para ter um candidato 
de centro qualificado, que 
tenha história e posição”. O 
ex-mandatário manifestou 
preocupação de que o vencedor 
do pleito presidencial possa ter 

inclinações autoritárias. “Há um 
clima que é propício a isso, nós 
já tivemos experiências dessa 
natureza. É preciso que haja 
também outras pessoas capazes 
de dizer de uma maneira direta, 
que toque nas pessoas, mas 
que respeite algumas regras 
da democracia, do bem-estar, 
que tenha compromisso com 
o País e não só com a vitória”, 
afi rmou FHC. 

“Temos que olhar com muita 
atenção o desenrolar dessas 
eleições, porque pode haver, 
mal comparando, um Hitler, 
como pode haver um Trump 
ou pode haver um Macron”. O 
julgamento do recurso apre-

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reiterou que Alckmin deve ser

o candidato do PSDB à Presidência da Repúbnlica. 

sentado pela defesa de Lula ao 
TRF4, marcado para a próxima 
quarta-feira (24), não deverá 
ser pautado por critérios polí-

ticos, entende o líder tucano. 
“Eu espero só uma coisa: que 
a Justiça seja correta. Qual é a 
prova e, se tem prova, condena. 

Se não tem, absolve. Eu não 
conheço o processo. O juiz vai 
ter que explicar, fundamentar 
o voto”, declarou FHC (AE).

Abono salarial 2016
Quase 3,6 milhões de traba-

lhadores da iniciativa privada 
nascidos em janeiro e fevereiro e 
de servidores públicos com ins-
crição de fi nal 5, já podem sacar o 
abono salarial dos programas PIS 
e Pasep, referentes a 2016. Estão 
sendo liberados R$ 2,671 bilhões 
para o pagamento de benefícios 
que variam de R$ 80 a R$ 954, de 
acordo com o tempo de trabalho 
no ano-base.

Em seu último compromisso 
público no Chile, o papa Fran-
cisco pediu ontem (18) para 
os argentinos não fi carem com 
“ciúmes” por ele ainda não ter 
visitado seu país de origem em 
quase cinco anos de pontifi cado. 
A declaração foi dada ao fi m de 
uma missa em Iquique, 1,75 mil 
quilômetros ao norte de Santia-
go, quando Jorge Bergoglio agra-
decia pela “presença de tantos 
peregrinos dos povos irmãos”.

“Não sejam ciumentos, es-
pecialmente os argentinos, 

que são da minha pátria”, 
disse Francisco. Desde março 
de 2013, quando assumiu o 
comando da Igreja Católica, o 
Papa já foi a vários países da 
América do Sul, como Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador e 
Paraguai, mas não à Argentina. 

Especula-se que Bergoglio 
evite viagens a seu país natal 
para não ser usado politica-
mente tanto pelos aliados do 
presidente Mauricio Macri 
quanto pelos de sua antecesso-
ra, Cristina Kirchner (ANSA).

Fiéis assistem a missa do Papa em Iquique.

O juiz Sérgio Moro, da 13ª 
Vara Federal de Curitiba, de-
terminou ontem (18) a trans-
ferência do ex-governador do 
Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, 
da Cadeia Pública José Fre-
derico Marques, no Rio, para 
o Complexo Médico-Penal de 
Pinhais, em Curitiba. Moro 
atendeu a pedido do MPF que, 
após constatar a existência de 
regalias ao ex-governador no 
cárcere, decorrentes da ação 
de uma organização criminosa 
comandada por ele dentro da 
administração penitenciária, 
solicitou a transferência.

O magistrado de Curitiba 
afirmou ser “evidente” que 
Cabral ainda possui “relevantes 
conexões com autoridades pú-
blicas” do estado. “Mantendo-o 
no Rio de Janeiro, constitui-
rá um verdadeiro desafi o às 
autoridades prisionais ou de 
controle prevenir a ocorrência 
de irregularidades e privilégios”, 
escreveu Moro na decisão. “É 
de interesse público retirá-lo do 
estado do Rio de Janeiro para 
romper ou difi cultar seus conta-
tos com os anteriores parceiros 
criminosos”, acrescentou.

O pedido de transferência 
foi enviado a Moro por ele ter 

O ex-governador do Rio de 

Janeiro, Sérgio Cabral, a 

caminho de Curitiba.

MEC antecipa data 
do Sisu

A abertura das inscrições no 
Sistema de Seleção Unifi cada 
(Sisu) foi antecipada para 
a próxima terça-feira (23), 
conforme anunciou ontem 
(18) o ministro da Educação, 
Mendonça Filho. Segundo ele, 
estudantes que fi zeram o Enem 
2017, e que queiram tentar 
uma vaga em instituições pú-
blicas de ensino superior, têm 
entre 23 e 26 de janeiro para 
se inscrever.

O anúncio foi feito durante 
entrevista coletiva para divulgar 
os resultados do Enem 2017, 
liberados pouco antes das 12h 
de ontem. O prazo inicial para 
registrar a nota da prova e se 
candidatar a uma instituição 
pública de ensino superior era 
de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. 
De acordo com o ministro da 
Educação, o motivo da ante-
cipação seria apenas “saciar a 
ansiedade” dos candidatos.

O cronograma das demais 
seleções da pasta, como o 
Programa Universidade para 
Todos (ProUni) e o Programa 
de Financiamento Estudantil 
(Fies), segundo ele, permanece 
inalterado (ABr).
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A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, enviou 
na última quarta-feira (17), ao 
STF, uma manifestação contra a 
concessão de indulto para o ex-
-diretor de marketing do Banco 
do Brasil, Henrique Pizzolato, 
condenado a 12 anos e sete 
meses de prisão no processo do 
mensalão. O pedido de extinção 
da pena foi feito pela esposa do 
ex-banqueiro, Andrea Eunice 
Haas, com base no decreto de 
indulto natalino assinado pelo 
presidente Michel Temer em 
dezembro e que benefi ciava 
pessoas condenadas por crimes 
cometidos sem violência.

O texto, que foi parcialmente 
suspenso pela presidente do 
STF, Cármen Lúcia, prevê in-
dulto para aqueles que tiverem 
cumprido pelo menos um quinto 
da pena e não sejam reinciden-
tes, que é o caso de Pizzolato, 
sentenciado por corrupção 
passiva, peculato e lavagem de 
dinheiro. Além disso, o decreto 
autoriza a extinção da pena de 
condenados que não tenham 
quitado suas dívidas com a 
União - o ex-diretor do BB deve 
cerca de R$ 2 milhões de multa, 
que serão pagos em 920 presta-
ções mensais de R$ 2.175. 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.

Juíza federal defende 
deportação de Battisti

A juíza Adverci Rates Men-
des de Abreu, da 20ª Vara 
Federal do DF, se manifestou 
favoravelmente à deportação 
do ex-ativista italiano Cesare 
Battisti pelo Brasil. Abreu se 
posicionou a pedido do ministro 
Luiz Fux, relator no STF do 
processo que deve defi nir o 
futuro do ex-guerrilheiro. Em 
março de 2015, a mesma juíza 
havia determinado a deporta-
ção de Battisti, alegando que 
ele estava em situação irregular 
no país.

O italiano foi condenado à 
prisão perpétua em sua nação 
de origem por quatro assassi-
natos ocorridos na década de 
1970. Em 2010, teve sua perma-
nência no país autorizada pelo 
então presidente Lula, decisão 
acatada mais tarde pelo STF. 

Contudo, a Itália voltou à 
carga para obter sua extradição 
após a posse de Michel Temer, 
que aguarda apenas um posi-
cionamento do STF sobre uma 
ação do italiano contra a revisão 
da ordem de Lula. O caso está 
nas mãos do ministro Fux e não 
tem prazo para ser julgado. A 
Itália tenta obter a extradição 
de Battisti. Já a deportação 
é a ordem para determinado 
estrangeiro deixar o território 
nacional (ANSA).
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O roubo de carga no estado 
do Rio de Janeiro bateu recorde 
no ano passado, com aumento 
de 7,3%, passando de 9.874 
ocorrências em 2016 para 
10.599 em 2017, média de 29 
casos por dia. Na capital, foram 
registradas 5.371 ocorrências; 
na Baixada Fluminense, 3.167; 
em Niterói e São Gonçalo, 
1.586, e no interior do estado, 
475. Os dados foram divulgados 
ontem (18) pelo Instituto de 
Segurança Pública (ISP).

Em nota, a Secretaria Estadu-
al de Segurança Pública informa 
que criou o Grupo Integrado de 
Enfrentamento ao Roubo de 
Cargas, com a participação das 
forças de segurança do estado 
e da União, para combater esse 
tipo de crime. Para a Secretaria, 
a integração das forças foi um 
dos fatores que possibilitaram 
a redução dessa modalidade 
criminosa desde setembro.

“No mês de dezembro de 
2017, houve uma redução de 
13,2% no roubo de cargas no 
estado do Rio em comparação 
ao mesmo mês de 2016. É o 

Maia reitera crítica ao 
Bolsa Família 

São Paulo  - Após ter sofrido 
críticas por declarar que o 
Bolsa Família “escraviza” seus 
benefi ciários, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, usou 
sua conta ofi cial no Facebook 
para esclarecer tal entendi-
mento e também defender 
mudanças nas regras do pro-
grama social. Na publicação 
na rede social, o parlamentar 
evitou o termo que provocou 
a polêmica, mas manteve a 
avaliação de que é necessário 
oferecer uma “porta de saída” 
às famílias que recebem os 
recursos assistenciais.

“O Bolsa Família é um pro-
grama importante na medida 
em que atende aos que estão 
em situação de emergência e 
necessidade, mas é defi ciente 
quando não cria formas dessas 
famílias deixarem de ser depen-
dentes”, escreveu o deputado 
fl uminense. Maia argumenta 
que, da maneira como o Bolsa 
Família está estruturado, o 
programa não promove mobi-
lidade social.

“Afi nal, o que queremos para 
o Brasil, comemorar os 50 
milhões de brasileiros vivendo 
do Bolsa Família ou superar de 
vez a pobreza? É nesta direção 
que penso que o Brasil deve 
caminhar”, afi rmou (AE).

George Gianni/Divulgação

Roubo de carga no Rio bate recorde com 
mais de 10 mil ocorrências em 2017

Agentes da Força Nacional atuam em operação

de combate ao roubo de cargas.
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quarto mês consecutivo que o 
indicador fi cou abaixo do regis-
trado em setembro, outubro, 
novembro e dezembro de 2016”, 
diz a nota. O superintendente 
substituto da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) no Rio, Rafael 
Alvim, lembrou que o roubo 
de carga é uma das frentes da 
Operação Égide, realizada pelo 
Ministério da Justiça para con-
ter a chegada de armas, drogas 
e contrabando ao país.

“A gente vem monitorando os 

indicadores junto ao ISP e tenta 
readequar o policiamento. É uma 
preocupação da PRF, e a gente 
vem trabalhando mês a mês para 
tentar mitigar esse problema”, 
disse Alvim. Na avaliação do 
diretor de Segurança do Sindi-
carga, coronel Venâncio Moura, 
a situação continua caótica, mas 
há uma expectativa no setor de 
que os índices se reduzam este 
ano. “A boa notícia é que o núme-
ro de roubos está estabilizando”, 
disse Moura” (ABr).

‘Não sejam ciumentos’, 
diz Papa a argentinos

Moro ordena transferência 
de Cabral para Curitiba

sido o primeiro a determinar 
a prisão preventiva de Cabral, 
em novembro de 2016. O ex-
-governador é investigado em 
Curitiba por ter sido acusado de 
receber propinas ligadas à Pe-
trobras, em obras do Comperj. 
Para efetivar a transferência, 
Moro solicitou a anuência do 
juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara 
Federal do Rio, que já conde-
nou Cabral por corrupção em 
outros casos. O pedido foi acei-
to pela juíza substituta Caroline 
Vieira Figueiredo, também da 
7ª Vara (ABr).

Dodge critica possível 
indulto a Pizzolato

Se essas condições se manti-
verem, Pizzolato, 65 anos, teria 
de viver até os 141 para saldar 
o débito. No entanto, Dodge 
argumenta que esses dois pon-
tos do decreto natalino foram 
suspensos pelo STF e que um 
indulto a Pizzolato seria uma 
“impunidade evidente”. “Não há 
caráter humanitário, mas apenas 
proteção defi ciente da tutela 
dos bens jurídicos e renúncia de 
receita”, diz a manifestação da 
procuradora, segundo o jornal 
“O Estado de S. Paulo” (ANSA).
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OPINIÃO
A ferrovia brasileira 

contemporânea

Em 2018 completamos 

pouco mais da metade 

do tempo original de 

concessão operacional 

ferroviária pelo governo 

para a iniciativa 

privada, o que, em 

linhas gerais, reconhece-

se por privatização das 

ferrovias brasileiras

O ano de 1996 foi a par-
tida desse processo, 
contudo, se tomarmos 

como base o ano de 1988, há 
exatos 30 anos, ainda reco-
nhecíamos a presença forte e 
determinante de pelo menos 
três sistemas ferroviários 
famosos: a RFFSA (Rede Fer-
roviária Federal S.A.), a Fepasa 
(Ferrovia Paulista S.A.) e as 
ferrovias dos complexos da 
então Companhia Vale do Rio 
Doce, com a sua Vitória a Minas 
e a praticamente concluída 
Estrada de Ferro Carajás.

Na virada da década de 80, 
não se falava integralmente 
em privatização do sistema, 
embora algumas discussões 
começassem a surgir no âmbito 
interno das empresas e nos 
corredores governamentais, 
razão pela qual nos anos 90 o 
tema foi alavancado em defi -
nitivo. Ainda que estivessem 
fortemente afetadas pela pró-
pria natureza administrativa e 
contábil, eram estas empresas 
estatais ferroviárias os nomes 
de peso e de presença em nossa 
economia.

Paralelamente a esse pro-
cesso, no fi nal da década de 
80, o ferreomodelismo ganhou 
força, e a Frateschi Trens 
Elétricos lançou as primeiras 
grandes novidades associadas 
ao evolutivo modelismo fer-
roviário, como o modelo Alco 
FA1, a conhecida “Biriba”, em 
1988/1989, com sofi sticados 
detalhes em injeção e acaba-
mento; os vagões gôndolas 
GFS para a CSN e RFFSA;  e 
a melhoria do perfi l fabril dos 
trilhos e desvios. 

Foi tempo memorável, em 
que ainda era possível reco-
nhecer nas principais empre-
sas os trens de passageiros que 
realizavam com sucesso suas 
viagens, como o Vera Cruz, 
Santa Cruz, trens da Fepasa 
e os trens que ligavam Vitória 
a Minas.

Mas aí veio a década de 90 
com uma forte crise política e 
econômica, precipitando acon-
tecimentos que se anteciparam 
a um processo que talvez 
fosse mais delongado. Ali, as 
ferrovias brasileiras fi zeram 
um esforço para mostrar sua 
competência gerencial e ope-
racional, enquanto a sociedade 
parecia não mais ser capaz de 
perceber detalhadamente tais 
valores.

Foi o tempo da abertura da 
Ferrovia do Aço; da inaugura-
ção dos corredores de expor-
tação da RFFSA, em Minas, e 
da Fepasa, em São Paulo; do 
fortalecimento dos projetos de 
preservação ferroviária, com a 
formação dos museus ferrovi-
ários e a melhoria tecnológica 
das unidades de documenta-
ção ferroviária.

Mas os caminhos tomados, 
embora focados em melhorias 
e desenvolvimento, trouxeram 
outros patamares e horizontes 
tão diferentes do que se es-
perava quanto daquilo que se 
dizia não ser possível atingir. 
Uma outra realidade se for-
mou, e sobre ela nos debru-
çamos. Há 30 anos o cenário 
era outro. Para muitos, tanto 
melhor. Para outros, perdas 
incontáveis. 

Mas para todos, um fato 
histórico é inegável, essas 
mudanças deram as mãos a 
dois tempos: ao nosso passado, 
que lutamos para não perder 
enquanto referência, e ao 
futuro, que lutamos para não 
perder enquanto porvir. Mas 
a verdade é que os capítulos 
seguintes seriam ainda mais 
emocionantes, como sabemos 
e presenciamos.

 
(*) - É pesquisador e escritor 

ferroviário.

José Emilio Buzelin (*)
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O Enem 2017 foi aplicado pelo Inep em 5 e 12 de novembro.

Na edição anterior, fo-
ram 291.806 notas zero 
e 77 notas mil entre 

6.034.672 redações corrigidas.
Os resultados da prova foram 

liberados pouco antes das 12h 
no site do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep) 
e só podem ser consultados 
individualmente. Os candidatos 
devem acessar a Página do Par-
ticipante e fazer login por meio 
do CPF e senha anteriormente 
cadastrada.

“Recomendo calma, cautela e 
controle da ansiedade. Sei que 
é um momento importante para 
milhões de jovens de todo o Bra-
sil, mas é preciso ter a clareza de 
que o exame é seguro, as notas 
estarão disponíveis e cada um 
terá a oportunidade de acessar 
justamente a informação relati-

O automóvel era utilizado pelo líder nazista em desfi les e 

ocasiões especiais.

O carro utilizado por Adolf 
Hitler em seus desfi les duran-
te o regime nazista na Alema-
nha foi leilado na quarta-feira 
(17), em Scottsdale, nos Esta-
dos Unidos. Trata-se de uma 
Mercedes-Benz conversível 
770K, de 1939, que fora usada 
por Hitler na Segunda Guerra 
Mundial. O nome do compra-
dor, no entanto, será anuncia-
do apenas em fevereiro.

A casa de leilões Worldwide 
Auctioneers tinha como meta 
vender o carro por US$ 15 
milhões, sendo que 10% do 
valor será revertido para ensi-
no da história do Holocausto. 
O carro era designado ao 
ofi cial da Schutzstaffel (SS) 
e também motorista de Hitler, 
Erich Kempka. O veículo era 
usado para receber perso-
nalidades em visitas, além 
de grandes desfi les nazistas 
que ocorreram entre os anos 
1939 e 1941.

O carro, de placa 1A 148461, 
tem blindagem, possui chapas 
extras nas laterais e no assoa-
lho. O para-brisa é à prova de 

Febre amarela 
pode estar ligada 
à tragédia de 
Mariana

O rompimento da barragem 
da mineradora Samarco, em 
Mariana, Minas Gerais, pode 
ser um dos fatores que leva-
ram ao surto de febre amarela 
pela região sudeste do Brasil. 
O acidente ocorreu em 5 de 
novembro de 2015 e, de acor-
do com biólogos da Fiocruz, 
alguns casos de contágio de 
febre amarela foram registrados 
nas mesmas áreas do desastre 
ambiental.

Foram encontrados macacos 
mortos na região próxima à 
cidade de Colatina, no Espírito 
Santo, também afetada pela 
barragem de Mariana. Os epi-
sódios deste ano se assemelham 
ao surto de 2009, no Rio Grande 
do Sul. Ambos são de febre 
amarela silvestre - cujo ciclo 
se mantém na fl oresta. 

No entanto, com casos de 
degradação ambiental, os ani-
mais se aproximam mais do 
homem e aumentam os riscos 
de contaminação nas áreas ur-
banas. Desde janeiro de 2017, 
o governo brasileiro admite que 
o desastre de Mariana possa ter 
alguma ligação com o surto de 
febre amarela (ANSA).

Policiais federais e fi scais do 
Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) defl agra-
ram ontem (18), em Manaus, 
uma nova operação contra a 
extração ilegal de madeira da 
fl oresta amazônica.

Batizada de Operação Ar-
quimedes, a ação é o resul-
tado de investigação iniciada 
há mais de um mês e que já 
resultou na apreensão de 
444 contêineres com madeira 
ilegal, que seria enviada para 
comerciantes da Europa, dos 
Estados Unidos e de outros 
estados brasileiros.

Em nota, a PF informou que, 
se disposto lado a lado, em li-
nha, o volume de material apre-
endido seria sufi ciente para 
cobrir um percurso de 1.500 
km, quase a distância entre 
Brasília e Salvador. A apuração 
começou a partir de um alerta 
da Receita Federal. Os policiais 
federais e fiscais do Ibama 

O objetivo é o de atender pessoas que vivem sozinhos no país.

O governo da britânica The-
resa May nomeou na quarta-
-feira (17), pela primeira vez 
na história, uma “ministra da 
solidão” para atender nove mi-
lhões de pessoas, como jovens 
e idosos, que vivem sozinhos 
no país ou sofrem de solidão. 
A primeira-ministra indicou a 
deputada Tory Tracey Crouch, 
de 42 anos, para o cargo de 
subsrcretária da solidão, quem 
defi niu o problema social como 
uma “desafi o geracional”.

Crouch, que já fora ministra 
de Esportes e Sociedade Civil, 
irá trabalhar em conjunto com 
o Comitê da Solidão, órgão do 
governo que já existia, e com 

ONGs e empresas que têm 
iniciativas contra o problema. 
Especialistas da área de saúde 
acreditam que o impacto da 
solidão pode ser equivalente 
ao de fumar 15 cigarros por dia, 
provocando demência, pressão 
alta e mortalidade prematura.

O Comitê da Solidão foi esta-
belecido pela ex-deputada Jo 
Cox, assassinada em 2016 por 
um fanático da extrema-direita 
às vésperas da votação para o 
Brexit. “Jo Cox tinha reconhe-
cido a vastidão do problema, 
em nível nacional, e tinha se 
colocado para ajudar todos os 
afetados”, disse May em um 
comunicado (ANSA).
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ANSA

Aumenta número de notas 
zero nas redações do Enem
O Ministério de Educação divulgou ontem (18) os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2017. Das 4.725.330 redações corrigidas, 309.157 tiveram nota zero e apenas 53 registraram 
nota 1.000

va à sua nota”, disse o ministro 
da Educação, Mendonça Filho.

Pela primeira vez, de acordo 
com o Inep, a divulgação das 
notas considerou a profi ciência 
média geral e a profi ciência 

média dos concluintes, além 
das profi ciências médias dos 
treineiros, dos egressos e das 
pessoas privadas de liberdade. 
A previsão do instituto é que o 
resultado dos treineiros seja 

divulgado no dia 19 de março, 
assim como as vistas pedagó-
gicas dos espelhos da redação. 
O Enem 2017 foi aplicado pelo 
Inep em 5 e 12 de novembro 
(ABr). 

Carro de Adolf Hitler é 
leiloado nos EUA

balas e um painel blindado pode 
ser levantado atrás dos bancos 
traseiros (solução encontrada 
caso existisse alguma ameaça). 
Hitler utilizou o carro em uma 
parada militar quando a França 
foi derrotada em 1940, e em 
uma visita de Estado do italiano 
Benito Mussolini. Logo depois 
da guerra, o carro foi confi scado 
pelas forças norte-americanas 
na França. Em seguida, fi cou 
com um dono particular na 
Bélgica, que o vendeu de novo 
aos EUA.

A casa de leilões mantém 
segredo sobre seu atual pro-
prietário, e só revelará daqui 
um mês o resultado do leilão. 
Nas redes socias a Worldwi-
de Auctioneers  disse que, 
‘de modo algum, a proposta 
desse leilão é glorifi car Hitler 
e suas políticas destrutivas’. 
“O objetivo é mostrar um dos 
mais notávies carros do sé-
culo, construído por pessoas 
talentosas e que representa o 
auge em expertise’’, explicou. 
(ANSA)

Reino Unido
nomeia ‘ministra

da solidão’ pela 1ª vez
PF e Ibama defl agram operação 

contra extração ilegal de madeira

identifi caram fraudes nos Do-
cumentos de Origem Florestal 
(DOFs), que deveriam atestar 
a legalidade da extração e da 
origem da madeira.

Em nota, a PF explicou 
que a madeira confi scada por 
ilegalidades na documenta-
ção foi extraída em Roraima, 

Rondônia e no Amazonas. Os 
investigadores tentam identifi -
car as pessoas físicas e jurídicas 
envolvidas no esquema, que 
responderão de acordo com 
a Lei de Crimes Ambientais 
e também por receptação de 
material ilícito, crime previsto 
no Código Penal (ABr).
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Preço do gás
de cozinha cai
5% nas refi narias 

O preço do botijão do gás de co-
zinha (GLP) cai 5% a partir de hoje 
(19) nas refi narias da Petrobras em 
todo o país e os reajustes do botijão 
de até 13 kg passarão a ser trimestrais 
e não mais mensais. As revisões feitas 
pela Petrobras poderão ou não se 
refl etir no preço fi nal ao consumidor, 
uma vez que a lei brasileira garante 
liberdade de preços no mercado de 
combustíveis e derivados.

O preço médio de GLP residencial 
sem tributos comercializado a partir 
de amanã nas refi narias da Petrobras 
será equivalente a R$ 23,16 por 
botijão de 13kg. No entanto, o preço 
fi nal ao consumidor vai depender de 
repasses feitos por distribuidoras e 
revendedores. A queda no preço é 
decorrência de uma revisão feita 
pela companhia em sua política de 
preços do GLP de uso residencial, 
comercializado em botijões de até 
13 kg, e que “defi niu novos critérios 
para aplicação dos reajustes, além de 
uma regra de transição para 2018”.

Em nota, a Petrobras informa que 
o objetivo da decisão foi “suavizar os 
repasses da volatilidade dos preços 
ocorridos no mercado internacional 
para o preço doméstico, ao mesmo 
tempo em que se mantém o dis-
posto na Resolução do Conselho 
Nacional de Política Energética, 
que reconhece como de interesse 
da política energética nacional a 
prática de preços diferenciados para 
a comercialização do GLP de uso 
residencial” (ABr).
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Quando seu produto
só tem qualidade,

você tem um problema

Tenho um casal de 

enteados, gêmeos, 

completamente 

diferentes um do outro. 

A única semelhança é 

na forma como querem 

chamar atenção da mãe

O que um faz, o outro quer 
também e, quando a 
minha mulher está com 

um deles, o outro tenta chamar 
atenção, mas cada um à sua ma-
neira. Um é brincalhão, outro é 
astuto; o menino é malandro, a 
menina parece a mandachuva 
da casa. Normal, são crianças 
saudáveis e inteligentes e cada 
um com o seu jeito e forma de 
entregar valor para a mãe.

Sempre que preciso resolver 
algum problema estratégico 
para meus clientes busco en-
tender de que forma aquele 
conjunto de ações passará 
uma mensagem que será única 
na percepção do consumidor. 
Mas, sempre que pergunto 
“o que sua empresa tem de 
diferencial de mercado?”, 
recebo as mesmas respostas: 
qualidade, bom prazo de 
entrega, preço competitivo. 
Ocorre que, caso eu pergunte 
o mesmo para o concorrente, 
muito provavelmente terei as 
mesmas informações.

Por este motivo insisto no 
exercício em busca do que 
cada empresa tem de único. 
Geralmente encontro a respos-
ta no perfi l do empreendedor 
ou da equipe de decisão. Cada 
um tem o seu jeito, indepen-
dentemente do tamanho da 
empresa: uns mais ousados, 
outros centralizadores; com 
vasto conhecimento nas téc-
nicas de marketing, outros 
nem tanto.

Lembro o quanto foi desa-
fi ador desenvolver uma cam-
panha de relacionamento em 
redes sociais para um empre-
sário que não tinha nem e-mail, 
mas sabia de cor os números 
da sua empresa, diariamente. 
Resolvemos mostrar resulta-
dos, números, mas não fomos 
além do que conseguíamos 
mensurar para ele. Deu certo 
e com o tempo ele foi “pegando 
o jeito”. É na vontade das pes-
soas, no que as motiva a gerir 
a empresa onde se encontram 
as melhores respostas, e que 
fazem a estratégia ser única. 

Está aí a razão pela qual 
não acreditamos em fórmulas 
prontas de comunicação. Cada 
cliente tem seu mercado e 
ritmo, mesmo entre concor-
rentes. Tangibilizar a paixão e 
a vontade de cada cliente nas 
ferramentas e na mensagem 
correta é o grande desafi o de 
uma boa agência estratégica de 
comunicação, no seu tempo e 
com as aptidões únicas. Quan-
do “qualidade todo mundo 
tem”, e se o cliente não vê outro 
valor sentimental agregado ao 
seu produto, o resultado será 
a briga de preços. 

Sugiro a leitura do livro “A 
Estratégia do Oceano Azul”, 
uma das minhas inspirações 
para montar a Mega Marketing 
de Experiência e posicionar 
como uma agência estratégica, 
que busca resolver o problema 
dos clientes, há mais de 10 anos. 

É claro que meus enteados 
de 9 anos não leram a obra de 
W. Chan Kim e Renée Mauborg-
ne, mas já aplicam os ensina-
mentos do livro naturalmente.

(*) - É CEO da Mega Marketing de 
Experiência, responsável

pela captação de novas
contas e desenvolvimento de
oportunidades para clientes.

Beto Harger (*)

A - Cultura Gastronômica
Ontem (18), foi dia de festa para o Brasil no estande do Ministério do 
Turismo na Feira Internacional de Turismo, em Madri. O espaço foi palco 
da entrega do título ‘Capital Latino-americana da Cultura Gastronômica’ à 
São Paulo, um reconhecimento à qualidade e diversidade da gastronomia 
paulistana. O título foi entregue pelo secretário-executivo do Ministério 
do Turismo, Alberto Alves, ao embaixador do Brasil em Madri, Antônio 
José Ferreira Simões. A gastronomia é um dos itens mais bem avaliados 
pelos turistas internacionais que visitam o país. A gastronomia paulistana 
foi aprovada por 97,5% dos turistas internacionais. 

B - Santander Seleciona Mulheres
Em conjunto com a Universidade da Califórnia, o Santander abre inscri-
ções para os Programas W30 e W50, exclusivos para a capacitação do 
público feminino. Os cursos trazem conteúdo focado na liderança em 
meio acadêmico e empresarial. O W30, é direcionado a mulheres que 
trabalham na comunidade universitária em cargos de liderança. Inscrições 
podem ser feitas até 16 de março pelo site (http://www.anderson.ucla.edu/
executive-education/santanderw30). Já o Programa W50, é projetado para 
mulheres na faixa de 35 a 40 anos, que possuem experiência no mercado 
de trabalho e com alto potencial. O prazo de inscrições é o mesmo, pelo 
endereço (http://www.anderson.ucla.edu/executive-education/santan-
derw50). Profi ciência em inglês é requisito indispensável. 

C - Universo Digital
A todo momento, surge mais uma atualização no universo digital, como a 
inteligência artifi cial, a economia compartilhada e novas moedas digitais, 
como os bitcoins. A fi m de acompanhar o desenvolvimento do mercado, a 
FECAP oferece uma série de eventos para capacitar jovens nessas inovações. 
Intitulado “Novas competências profi ssionais para um mundo em transfor-
mação”, o evento será dividido em dois dias, com palestras e ofi cinas para 
que os participantes conheçam e desenvolvam habilidades com ferramentas 
de empreendedorismo, além de participarem de sessões de debate para 
discutir ideias e oportunidades. Acontece neste sábado (20) e no dia 3 de 
fevereiro, no Campus Liberdade. As inscrições são gratuitas, abertas ao 
público e devem ser feitas pelo site: (http://www.fecap.br/novosite/eventos/).

D - Bolsa na França
A bolsa da Université de Franche-Comté (UFC) é destinada aos estudantes 
da América Latina. Os brasileiros interessados têm até o próximo dia 31 

para enviar seus dossiês. Trata-se da bolsa de estudos Victor Hugo. Loca-
lizada próxima à fronteira com a Suíça, a UFC tem seu principal campus 
na cidade de Besançon, mas também está presente em mais 4 cidades 
da região. Com enfoque pluridisciplinar, possui cursos que perpassam 
todos os grandes domínios acadêmicos. A duração é de um ano, entre 
julho de 2018 e junho de 2019, e é destinada a determinados programas 
de mestrado ou doutorado. Necessário ter menos de 35 anos para o 
master (para o doutorado não há limite de idade). Saiba mais em (http://
www.bresil.campusfrance.org/actualite/bolsa-victor-hugo-2018-2019).

E - Brasileiros em Seychelles
O arquipélago de Seychelles registrou um aumento de 120% no número 
de brasileiros que viajaram ao destino em 2017, em comparação ao ano 
anterior. Foram 1882 passageiros provenientes do Brasil que visitaram 
o país. O número parece pequeno, mas bateu recorde, ultrapassou ou-
tros países emissores já estáveis, gerou uma receita considerável para 
fornecedores locais e refl etiu as estratégias de promoção do destino no 
mercado brasileiro. Quando a GVA, empresa de marketing e comunicação 
do Escritório de Turismo de Seychelles no Brasil, começou a promover 
o destino em 2012, ele era ainda muito desconhecido na indústria e 
entre os consumidores. Em apenas 5 anos, registrou-se um crescimento 
de  420%. Para mais informações, acesse (www.bureaumundo.com).

F - Tinta Anti-insetos
Para contribuir no combate a essas doenças por meio da eliminação 
dos mosquitos transmissores e de outros insetos, chega ao Brasil a tinta 
anti-insetos e anti-ácaros Artilin 3A Mate, que elimina moscas, aranhas, 
mosquitos, ácaros e baratas. A única aprovada pela Anvisa e por órgãos 
de vigilância da Comunidade Europeia, a tinta também torna as paredes 
resistentes à proliferação de mofo. A tecnologia do produto é única: tem 
como princípio ativo um inseticida, inerte e estável, que se concentra 
na superfície da tinta. Os microcristais do inseticida são liberados pau-
latinamente quando tocados pelos insetos e percorrem suas patas, até 
degenerar seu sistema nervoso, provocando a morte. Não há liberação dos 
agentes inseticidas para o ar, o que o torna seguro para as pessoas, assim 
como para animais de estimação. Saiba mais em: (www.3amate.com.br).

G - Acesso ao Zoológico
Uma visita ao Parque Zoológico de São Paulo pode ser uma divertida 
opção de passeio nas férias de janeiro. Para facilitar a chegada a este 

espaço, a EMTU oferece o transporte especial Orca Zoo que parte da 
plataforma A do Terminal Jabaquara, e permite o desembarque no por-
tão 2 do parque, exclusivo para os usuários desse serviço.  A linha, que 
faz o trajeto em sete minutos, circula de segunda a domingo, das 8h às 
18h. No mesmo local há um posto exclusivo de venda onde é possível 
comprar o “pacote” que inclui a passagem de ida e volta pela Ponte Orca 
Zoo mais o ingresso para o parque e para outras atrações da Fundação: 
Mundo Dinossauros, Portal Safári e Zoo Safari. As informações sobre 
os pacotes de visita podem ser obtidas no site (www.zoologico.com.br).

H - Tecnologias Disruptivas
Um dos quatro principais pilares dos debates que ocorrerão no Smart 
City Expo Curitiba 2018, entre 28 de fevereiro e 1º de março, é o seg-
mento de tecnologias disruptivas, que vem transformando as cidades em 
polos cada vez mais conectados, com o objetivo de facilitar e melhorar 
a vida dos moradores. O evento discutirá como cidades que adotam 
inovações utilizam recursos de inteligência artifi cial, internet das coisas, 
big data, robótica e aplicativos móveis que trazem qualidade de vida aos 
cidadãos e são capazes de solucionar alguns dos problemas urbanos. As 
novas tecnologias apresentam dispositivos mais conectados por meio da 
internet das coisas e são enriquecidas com sistemas de “deep learning”, 
que permitem que as máquinas adquiram um conhecimento complexo 
para as operações digitais (www.smartcityexpocuritiba.com).  

I - Rota São Paulo-Madri
A Air Europa, divisão aérea do grupo turístico Globalia, acaba de anunciar 
a inclusão de São Paulo à sua rede de destinos Dreamliner. A partir do 
próximo dia 25 de março, a companhia passa a operar seu voo diário 
com um Boeing 787-8, com capacidade para 242 passageiros, uma das 
aeronaves mais modernas da atualidade. O equipamento, pensado e 
concebido especialmente para percursos de longa distância, combina 
conforto de um impacto acústico 60% inferior à outras aeronaves, a um 
desempenho ambiental excelente com o consumo de aproximadamente 
20% a menos de combustível, gerando menos emissões poluentes, além 
de capacidade para reduzir em cerca de 40 minutos o tempo de percurso 
entre São Paulo e Madri. Informações: (www.aireuropa.com).

J - Salão do Vinho
Nos próximos dias 26 e 27(sexta-feira e sábado), no Centro de Convenções, 
Enjoy Punta del Este, no Uruguai, acontece a 16ª Edição do Salão do Vinho, 
consagrado como um dos mais importantes eventos para profi ssionais e 
apreciadores de bons vinhos. Os visitantes poderão degustar e conhecer 
rótulos de cerca de 140 vinícolas da região, além de vinhos da Austrália, 
Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Nova Zelândia, Portugal e África 
do Sul. Para acompanhar o evento os chefs do resort prepararam um menu 
requintado e saboroso, a altura dos vinhos que serão degustados, entre 
brancos, tintos, roses e espumantes. O evento é aberto ao público e visa 
divulgar destinos e atrações do balneário uruguaio, conhecido por suas belas 
praias, vinhos e azeites de extrema qualidade e excelência. Mais  informa-
ções em em: (http://reduts.com.uy/especiales/salon-del-vino-2018.html).

A - Cultura Gastronômica
Ontem (18), foi dia de festa para o Brasil no estande do Ministério do 

para enviar seus dossiês. Trata-se da bolsa de estudos Victor Hugo. Loca-
lizada próxima à fronteira com a Suíça, a UFC tem seu principal campus 
na cidade de Besançon mas também está presente em mais 4 cidades

Em 2017 foram ajuizados 13.399 processos, contra 5.111 em 

igual período de 2016.

De janeiro a dezembro, 
foram ajuizados 13.399 
processos, contra 5.111 

em igual período de 2016. Com 
1.168 ações protocoladas em 
dezembro, houve elevação de 
0,7% dos casos em  relação 
aos 1.160 registrados no mês 
anterior.

O vice-presidente de Con-
domínios do Sindicato, Hubert 
Gebara, atribuiu o crescimento 
a dois fatores: aumento das 
tarifas pública e multa do con-
domínio, que é de apenas 2%. “O 
condômino acaba priorizando o 
pagamento de outras contas e 
deixa o condomínio para última 
instância”. Ele alerta que o pa-
gamento em atraso, ainda que 
dentro do mês de vencimento, 

Usado no reajuste de aluguéis, 
o Índice Geral de Preços - Mer-
cado (IGP-M) acumula defl ação 
(queda de preços) de 0,34% em 
12 meses, de acordo com a segun-
da prévia de janeiro do indicador, 
divulgada ontem (18), no Rio de 
Janeiro, pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Considerando-se 
apenas janeiro, a segunda prévia 
registrou infl ação de 0,82%, taxa 
menor que a segunda prévia de 
dezembro de 2017.

A queda da taxa entre de-
zembro e janeiro foi provocada 
pelos preços no atacado e pelo 
custo da construção. A infl ação 

do Índice de Preços ao Produtor 
Amplo, que mede o atacado, 
caiu de 1,23% na segunda pré-
via de dezembro para 1,04% em 
janeiro. A infl ação do Índice Na-
cional de Custo da Construção 
recuou de 0,27% para 0,19%.

Por outro lado, a infl ação do 
Índice de Preços ao Consumi-
dor, que analisa o varejo, subiu 
de 0,31% na segunda prévia de 
dezembro para 0,43% na segun-
da prévia de janeiro. A segunda 
prévia é medida com base em 
preços coletados entre os dias 
21 do mês anterior e 10 do mês 
de referência (ABr).

O produto interno bruto (PIB) da China 
cresceu 6,9% em 2017, marcando a primeira 
aceleração na economia do país em sete anos 
- em 2016, a expansão havia sido de 6,7%. 
Os dados foram divulgados ontem (18) pelo 
Departamento Nacional de Estatística, que 
também aponta uma alta de 6,8% no último 
trimestre de 2017, em comparação com o 
mesmo período de 2016.

O resultado fi cou acima das previsões do mer-
cado, que esperava 6,7% nos três meses fi nais do 
ano passado. A meta ofi cial de crescimento da 
China para 2017 era de 6,5%, mas o país acabou 
benefi ciado pelo desempenho das exportações e 
da expansão do consumo interno. “A economia 
nacional manteve um momento estável e um 
desenvolvimento sólido, superando as expec-
tativas”, disse o governo (ANSA).

Foliões de blocos de rua, com fantasias mais simples, animam 

comércio.

O grande número de foliões 
esperados pelos blocos de 
rua do Rio de Janeiro, que 
não exigem fantasias padro-
nizadas, elevou para 1,5% 
a  expectativa de aumento 
nas vendas do comércio 
especializado em relação ao 
ano passado. É o que mostra 
pesquisa do Centro de Estu-
dos do Clube dos Diretores 
Lojistas do Rio de Janeiro 
(CDLRio), que ouviu 400 
lojistas da cidade entre os 
dias 12 e 21 deste mês para 
conhecer a expectativa de 
vendas para o Carnaval.

Animados com a pesquisa, 
os comerciantes dizem que 
adereços e fantasias, tecidos, 
bermudas, shorts, camisetas, 
linha de praia (biquinis, maiôs, 
chapéus e saídas de praia) 
deverão ser os produtos mais 
vendidos. Segundo os lojistas, 
o preço médio das compras 
deve fi car em torno de R$ 
130 e a forma de pagamento 
predominante será o cartão 
de crédito parcelado. Em 

Produção de café 
pode superar 58 
milhões de sacas

A produção brasileira de 
café da safra 2018, agora sob 
infl uência da bienalidade po-
sitiva e com uma expectativa 
de boas condições climáticas, 
deve situar-se entre 54,44 e 
58,51 milhões de sacas de 60 
quilos, com uma variação entre 
21 a 30%, superior à do ano 
passado, quando atingiu 44,9 
milhões de sacas. Comparada 
ao último período de alta bie-
nalidade, em 2016, estima-se 
um crescimento de até 13,9%, 
ou seja, um acréscimo de 3,07 
a 7,14 milhões de sacas.

O café arábica deve fi car entre 
41,74 e 44,55 milhões de sacas 
ou uma elevação de 21,9 a 30,1% 
superior ao período anterior 
que obteve 34,25 milhões de 
sacas. Já o conilon parte de 
12,7, chegando a 13,96 milhões 
de sacas, superior portanto ao 
último ano entre 18,4 e 30,2%. 
Minas Gerais, o maior produtor 
nacional, deve obter números 
entre 29,09 e 30,63 milhões de 
sacas, ao passo que o Espírito 
Santo, que vem em seguida no 
volume de produção, pode mar-
car uma produção que varia de 
11,58 a 13,33 milhões de sacas.

A produtividade, de um modo 
geral, deve benefi ciar-se tam-
bém dos efeitos positivos do 
clima e da bienalidade.  Estima-
-se que fi que entre 28,41 e 
30,54 de sacas por hectare, com 
acréscimo equivalente a 17,7 
e 26,5% frente ao anterior de 
23,07%/ha. Os números foram 
apurados em todos os estados 
produtores, no último mês de 
dezembro (GI/Conab).

R
ep

ro
du

çã
o

Vl
ad

im
ir 

Pl
at

on
ow

/A
B

r

Ações por falta de pagamento 
de condomínio registram alta

O número de ações de cobrança por falta de pagamento da taxa de condomínio aumentou 162,2% em 
2017, na cidade de São Paulo, conforme apurou o Departamento de Economia e Estatística do Secovi-SP, 
em levantamento realizado junto ao TJ-SP

traz problemas para os síndicos, 
que fi cam sem dinheiro em cai-
xa para fazer frente às despesas 
do prédio. 

No dia seguinte ao vencimen-
to, o morador que não pagou o 
condomínio já é considerado 
inadimplente e deve pagar 
multa de 2% e mais os juros 
estabelecidos pela Convenção 
do condomínio. Se o valor 
não for pago, cabe ao síndico 
tentar uma negociação para 
receber amigavelmente. “Se for 
necessário, divida a quantia em 
parcela suaves que caibam no 
bolso do devedor. Esgotadas as 
tentativas de negociação amigá-
vel, o condomínio deve entrar 
com uma ação na Justiça”, disse 
Gebara (Secovi).

Procura de fantasias por foliões de 
blocos de rua anima comércio do Rio

seguida, virão o cartão de loja, 
dinheiro, cartão de débito, 
cheque e crediário.

De acordo com o presidente 
do CDLRio, Aldo Gonçalves, 
as vendas de produtos para o 
carnaval vão incrementar o de-
sempenho do setor em janeiro, 
já que, neste ano, o Carnaval cai 
logo no inicio de fevereiro. “O 
lojista está animado, e o que tem 
colaborado signifi cativamente 

para o aumento da venda de 
produtos para o Carnaval são 
os blocos de rua, que não exi-
gem fantasias padronizadas.”

Ele explicou, porém, que, 
quando o carnaval cai no 
início do mês, normalmente 
as vendas não reagem bem, 
porque o consumidor já vem 
comprometido com as despe-
sas do fi m do ano, início das 
aulas e impostos (ABr).

PIB da China fecha 2017 com 6,9%

Infl ação do aluguel acumula 
queda de 0,34%



Xadrez político:
a necessária

troca do tabuleiro
2018 promete ser um 

ano com fortes emoções 

para a sociedade 

brasileira, teremos Copa 

do Mundo de futebol e 

eleições presidenciais

No futebol, devido aos 
conhecidos vexames e 
fruto da pressão popu-

lar e da imprensa, trocou-se o 
comando, e uma nova comissão 
técnica da seleção foi convo-
cada. Com isso, o time passou 
a ganhar. Neste caso, a troca 
do “comandante” resolveu o 
problema. 

E os jogadores eram pra-
ticamente os mesmos. Com 
nova gestão, novas táticas, 
nova conversa, com trabalho 
efi caz e disciplina, passamos 
do inferno iminente da des-
classifi cação para o paraíso da 
empolgação desenfreada, mas 
o objetivo foi atingido, estamos 
classifi cados.

Na política, o ano de 2014 
também foi vexatório. A ree-
leição de Dilma Roussef acon-
teceu graças a um verdadeiro 
estelionato eleitoral. Medidas 
populistas e sem respaldo 
orçamentário garantiram a 
reeleição. Em consequência 
dessas medidas a infl ação su-
biu, o desemprego aumentou, 
veio a operação Lava-jato e a 
presidente caiu! Economia em 
frangalhos e popularidade em 
baixa, ninguém queria fi car ao 
lado do perdedor(a). 

Melhor trocar o “técnico”. 
Mas aqui o jogo é outro. O novo 
presidente, vice do governo 
anterior, está tendo algum 
sucesso, embora superfi cial, 
na área econômica, mas não 
conseguiu implementar as 
necessárias reformas que o 
país precisa. 

O que esperar do resultado 

das urnas? Diferentemente do 
futebol, nada! Não há esperan-
ça. Não importa quem tomará 
posse, nada mudará substan-
cialmente. O Brasil precisa 
de um novo sistema político. 
O atual proporciona gastos 
impagáveis, o orçamento da 
União para 2018 é de R$ 3,5 
bi, apenas 5% deste volume é 
destinado para investimentos. 

A maior parte destina-se à 
Previdência, Pessoal, Refi nan-
ciamento de Dívidas. É neces-
sário o devido enxugamento da 
máquina pública! Isto nos três 
poderes e em todas as esferas 
de governo.

Venha quem vier, seja eleito 
quem for, o discurso já está 
pronto: as prioridades serão a 
saúde, a educação, moradia po-
pular, a diminuição da pobreza, 
o bem estar social, enfi m, o 
mesmo de sempre. E depois 
terão que distribuir verbas e 
mais verbas para sua “base 
governamental”, pois fi carão 
reféns dos parlamentares 
fi siológicos, corruptos, a elite 
política que assalta o Brasil 
há décadas e que está apenas 
interessada em se manter no 
poder, nunca no bem comum 
da população. 

Precisamos de um sistema 
político que dê um mínimo de 
governabilidade para o execu-
tivo, caso contrário viveremos 
em uma eterna crise. O Brasil 
precisa se transformar, ter 
como visão o bem comum para 
toda sua população, e para 
isso precisa encarar seus pro-
blemas de frente, não bastam 
medidas paliativas.

Não basta trocar as peças, 
precisamos trocar o tabulei-
ro! Já.

(*) - Economista, é autor do livro ‘Às 
Margens do Ipiranga - a esperança 

em sobreviver numa sociedade 
desigual’.

Celso Tracco (*)
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Fim da exigência 
de iodo em sal para 
consumo animal

Está em análise na Câmara 
proposta que acaba com a obri-
gatoriedade da adição de iodo no 
sal destinado ao consumo animal. 
A medida está prevista no projeto 
do deputado Beto Rosado (PP-
-RN), que susta artigo do Decreto 
80.583/1977, sobre padrões de 
identidade e qualidade para o sal 
destinado ao consumo animal.

De acordo com o parlamentar, 
não há base legal que ampare a 
obrigação imposta pelo poder 
público ao setor salineiro de ioda-
ção do sal destinado ao consumo 
animal. Ele destaca que a exigência 
pela adição de iodo não deveria ser 
estendida à alimentação animal. 
Segundo Rosado, o Ministério da 
Saúde já reforçou em portaria que 
a obrigação de iodação aplica-se 
unicamente ao sal destinado ao 
consumo humano.

“Cumpre ressaltar, ainda, que a 
obrigação de iodação do sal desti-
nado à alimentação animal impõe 
custos desnecessários ao setor 
produtivo e prejudica a sustenta-
bilidade econômica da indústria 
salineira, que tem importância 
estratégica e social em estados 
como o Rio Grande do Norte”, 
acrescenta o deputado. A proposta 
será analisada pela comissão de 
Agricultura; e de Constituição e 
Justiça, antes de ser votada em 
Plenário (Ag.Câmara).

Prisão por até quatro anos de 
vândalos de torcidas organizadas

A Câmara analisa proposta que prevê punições 
mais duras para integrantes de torcidas organiza-
das que promoverem tumultos, confl itos ou atos de 
vandalismo em estádios e em outros locais públicos. 
O texto, de autoria do senador Armando Monteiro 
(PTB-PE), altera o Estatuto do Torcedor. Atual-

mente, nos casos citados pela proposta, o Estatuto 
fi xa pena de um a dois anos de reclusão. De acordo 
com o projeto, a pena será de um a quatro anos de 
reclusão, mais multa.

A mesma pena será imposta aos torcedores que 
se envolverem em distúrbios em um raio de 5 km ao 
redor dos jogos, ou durante os trajetos de ida e volta. 
Se dos casos de violência resultar morte ou lesão 
corporal grave, as punições deverão ser acrescidas 

em um terço, além do já previsto para esses crimes.
O texto prevê ainda vedação de transferência de 

verbas públicas ou pertencentes a empresas estatais 
para as torcidas organizadas e a dissolução judicial da 
torcida organizada cujos integrantes promovam atos 
de vandalismo e confl itos. A proposta, que tramita 
com apensados, será analisada pelas comissões do 
Esporte; de Segurança Públicao; e de Constituição e 
Justiça. Depois, seguirá para o Plenário (Ag.Câmara).

Maia está em missão 
ofi cial em Washington 
e participou de uma 

entrevista coletiva em que re-
forçou a defesa de um governo 
que preze pela responsabilidade 
fi scal. Disse ainda que mudanças 
no setor energético brasileiro 
- como a privatização da Ele-
trobras e a mudança no marco 
regulatório do pré-sal - também 
serão prioridades de 2018. 

Em relação à reforma tribu-
tária, o presidente da Câmara 
considera que propostas rela-
cionadas aos tributos brasileiros 
sempre buscam compensações 
em outros setores e não olham 
a economia como um todo. Para 
ele, o fundamental é rediscutir 
os gastos e a gestão dos recursos 
públicos antes de tentar mudar o 
sistema de tributação, sob pena 
de prejudicar algum setor.

“Se a gente não organizar 
primeiro as despesas do Esta-
do brasileiro, toda a reforma 
vem respaldada pela Receita 
Federal e pelos estados na 
procura de novos recursos. Por 
exemplo: na hora em que se 

Maia quer centralizar a discussão sobre uma proposta que trate dos gastos

obrigatórios do poder público.

Preocupados em tirar o Bra-
sil da incômoda quinta posição 
no ranking de países com mais 
mortes no trânsito, parlamen-
tares vem se mobilizando para 
aprovar projetos sobre o tema. 
Em 2017 algumas propostas 
avançaram e já viraram leis. É 
o caso da que cria Plano Na-
cional de Redução de Mortes 
no Trânsito, que 

orientará ações e programas 
para diminuição dos índices 
negativos no trânsito em todo 
o país e submeterá os estados 
a metas anuais. O objetivo é 
reduzir em pelo menos 50% 
as mortes por veículos em 
dez anos.

Outro resultado recente 
da atuação do Congresso foi 
a lei sancionada em dezem-
bro, que estabelece regras 
mais duras para punir quem 
cometer crimes ao dirigir, 
principalmente sob efeito de 
álcool ou outra substância 
entorpecente. Dezenas de 
outras propostas tratando do 
assunto seguem em análise 
no Senado e podem avançar 
em 2018. Uma delas altera o 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) para inserir, entre 
os itens obrigatórios dos 
veículos, trava antiesmaga-

Dezenas de propostas tratando do assunto seguem em análise 

no Senado e podem avançar em 2018.

A administração pública pode 
deixar de pagar auxílio-moradia 
para parlamentares, ministros, 
juízes e membros do Ministério 
Público. Esse é o objetivo de uma 
proposta apresentada pelo sena-
dor Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP) no fi nal de 2017. Por ser 
considerado indenizatório, esse 
tipo de auxílio, que pode superar 
os R$ 4 mil, não é contabilizado no 
teto de remuneração do serviço 
público, de R$ 33,7 mil.

“Nada mais é, nos dias atuais, 
do que uma espécie de fraude 
e de ampliação irregular dos 
gastos públicos, bem como de 
aumento de privilégios daqueles 
agentes públicos que já têm 
remuneração muito acima da 
dos brasileiros comuns”, afi rma 
Randolfe na justifi cativa. Para 
ele, esse pagamento é uma forma 
de burlar o teto remuneratório. 

Autor da proposta, Randolfe 

aponta o grande apoio popular 

ao fi m do auxílio-moradia. 

Os balseiros que ganham a 
vida transportando pessoas e 
cargas entre o Amapá e a Guiana 
Francesa, pelo Rio Oiapoque, 
poderão vir a receber uma inde-
nização do governo federal em 
razão dos prejuízos sofridos após 
a inauguração da ponte entre o 
Brasil e o departamento ultra-
marino francês. Um projeto que 
prevê esse pagamento foi apre-
sentado pelo senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) e está em 
análise na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado. 

Se for aprovada na Comissão, 
a proposta poderá ir diretamen-
te para a Câmara dos Deputa-
dos, sem passar pelo Plenário 
do Senado. No Rio Oiapoque, 
os balseiros são conheci-
dos como catraieiros. Com a 
abertura completa da ponte 
binacional, o que está previsto 
para ocorrer nos próximos 
meses, os catraieiros calculam 
que o fl uxo de passageiros e 
cargas em seus barcos cairá 

90%, comprometendo-lhes a 
subsistência. “Nada mais justo 
que o Estado os recompense 
pelo dano que a ponte vai ge-
rar”, argumenta Randolfe na 
justifi cativa do projeto. 

A ponte, que tem quase 
400 metros e liga a cidade de 
Oiapoque, no Amapá, a Saint-
-Georges, na Guiana Francesa, 
foi aberta parcialmente em 
março do ano passado e depen-
de de obras no lado brasileiro 
para funcionar integralmente. 
O relator é o senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), que 
defende a aprovação do pro-
jeto. “São dezenas de famílias 
que, da noite para o dia, não 
terão mais um ganha-pão. Os 
esperados benefícios da obra 
à coletividade não podem se 
dar simplesmente à custa da 
miséria de alguns dos membros 
dessa mesma coletividade. 
Cabe ao Estado indenizar os 
catraieiros”, observou Alcolum-
bre no relatório (Ag.Senado).

A Ponte Brasil-Guiana liga o Oiapoque, no Amapá,

e Saint-Georges, na Guiana Francesa.

Cidades 
poderão obter 
recursos para 
arborização

As cidades brasileiras po-
derão obter uma fonte de 
recursos para a arborização 
e a restauração de áreas de-
gradadas. Está na pauta da 
Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado 
um projeto que destina, para 
essa finalidade, a aplicação de 
10% do valor arrecadado com 
multas ambientais e com a 
taxa cobrada pela autorização 
de poda ou corte de árvores.

O relator do projeto, se-
nador Otto Alencar (PSD-
-BA), propôs mudar o texto 
aprovado pela Câmara para 
restringir o uso dos recursos 
arrecadados à recuperação 
de zonas urbanas, e não a 
toda área do município. “A 
inclusão da recuperação de 
áreas degradadas para além 
das áreas urbanas amplia 
demasiadamente o foco da 
proposição e pode tornar 
inócua a iniciativa em função 
da dispersão dos recursos 
disponíveis”, afirma Alencar 
no relatório. Depois de ser 
votado na CAE, o projeto 
ainda deve ser analisado na 
Comissão de Meio Ambiente 
(Ag.Senado).
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Ag.Senado

Reforma tributária depende
de Previdência e de

mudanças nos gastos públicos
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse na quarta-feira (17) que a reforma tributária só será 
bem-sucedida se precedida de mudanças estruturais do Estado e da aprovação da reforma da 
Previdência

está discutindo a simplifi cação 
do PIS/Cofi ns, descobre-se que, 
no fi nal, tem sempre um traba-
lho para aumentar alíquota de 
algum setor”, disse. Maia infor-
mouter pedido para o deputado 
Pedro Paulo (PMDB-RJ) cen-
tralizar a discussão sobre uma 
proposta que trate dos gastos 
obrigatórios do poder público.

“Independentemente de 
conseguir colocar em votação 

esse ano ou não, essa PEC 
pode ser um tema da eleição, 
ou seja, como se pode pensar 
um Estado que gasta 100% 
das receitas com despesas que 
são obrigatórias; de que forma 
a gente consegue desmontar 
isso para que o Estado possa 
ter melhores condições de 
alocação dos recursos. É um 
debate importante”, avaliou. 

Maia destacou ainda que 

alguns municípios brasileiros 
perdem recursos públicos a 
serem investidos para saúde ou 
educação por falta de quadros 
que façam os projetos ou enca-
minhem para os ministérios. “O 
Brasil perdeu a capacidade de 
formar para o serviço público 
quadros de qualidade. Criamos 
muitos municípios sem quadros 
e esse é um debate difícil”, disse 
(Ag.Câmara).

Reduzir mortes no trânsito é 
preocupação permanente do Congresso

mento nas janelas com vidros 
elétricos.  

O dispositivo funciona por 
meio da interrupção e inversão 
do movimento do vidro quando 
um obstáculo é colocado entre 
a caneleta da janela e o vidro. 
O objetivo do projeto de lei é 
evitar acidentes, especialmente 
com crianças, e proteger a inte-
gridade física do usuário. Outras 
propostas contam com parecer 
pela aprovação nas comissões. 
É o caso do projeto do senador 
Cristovam Buarque (PPS-DF), 
que torna crime hediondo o 
acidente de trânsito com vítima 

fatal provocado por motorista 
alcoolizado ou sob infl uência 
de outras drogas psicoativas.  

Algumas propostas que se-
guem em discussão em 2018 
sugerem destinar os valores 
arrecadados com multas de 
trânsito para tentar reduzir 
o número de acidentes. Usar 
parte da receita das multas 
para premiar condutores que 
não tenham cometido infra-
ção de trânsito é o objetivo 
do projeto do senador José 
Medeiros (Pode-MT), que 
aguarda indicação de relator 
(Ag.Senado).

Indenização após 
inauguração de ponte 
entre Brasil e Guiana

Término do auxílio-moradia aguarda 
indicação de relator na CCJ

O senador classifi ca como ainda 
mais ofensivo à sociedade o fato 
de o auxílio-moradia ter sido 
concedido pelos próprios órgãos 
as que eles pertencem, sem qual-

quer deliberação do Congresso. 
De acordo com a proposta, 

receberão um subsídio fi xado 
em parcela única membros de 
Poder, detentores de mandato 
eletivo, ministros e secretários 
estaduais e municipais. O texto 
proíbe o acréscimo de qualquer 
gratifi cação, adicional, abono, 
prêmio, verba de representação 
ou outra espécie de remuneração, 
inclusive o auxílio-moradia ou 
equivalente.

Na justifi cativa do texto, que 
aguarda designação de relator na 
Comissão de Constituição e Justi-
ça do Senado, Randolfe lembrou 
que o fi m do auxílio-moradia é 
uma demanda da sociedade. O 
fi m desse pagamento é tema de  
várias ideias legislativas apresen-
tadas por cidadãos ao Senado, 
por meio do portal e-Cidadania 
(Ag Senado).



Nós, seres humanos, 

somos cheios de 

tendências e fraquezas 

Compramos mais alimentos 
quando vamos ao super-
mercado com fome e nos 

comprometemos com pagamen-
tos de academias de ginástica 
mas não aparecemos nelas por 
meses. O interessante é que nem 
passa pela nossa cabeça que 
uma grande parte da economia 
é movimentada pela exploração 
desses nossas falhas em agir 
racionalmente e fazer aquilo que 
seria o melhor para nós.

“Espere para ser manipulado”, 
falam os prêmios Nobel George 
Akerlof e Robert Shiller em seu 
livro “Phishing for Phools”, que 
tem como subtítulo “A Economia 
da Manipulação e da Decep-
ção”. Se existe alguma forma 
de sermos “fi sgados” por meio 
das nossas fraquezas, alguém 
irá tirar vantagem econômica 
disso, dizem os autores, no que 
se referem a um novo tipo iden-
tifi cado de equilíbrio econômico 
ou social que eles chamam de 
“phishing equilibrium”.

Intencionalmente eles trocam 
as iniciais de “F” para “PH” 
emprestando o termo “phish” 
utilizado em tecnologia para 
a prática de atrair (ou fi sgar) 
pessoas para fraudes na internet. 
“Phool”, segundo eles, em vez de 
uma simples tradução para tolos, 
signifi ca qualquer pessoa que é 
fi sgada com êxito. Não deve soar 
estranho que em grande parte da 
nossa vida agimos e consumimos 
de forma irracional, não fazendo 
o que é melhor para nós, mas 
poucos desenvolveram uma 
teoria acolhendo essa realidade.

Um bom exemplo dessa dinâ-
mica é como a grande parte dos 
usuários de celular interagem 
com os seus aparelhinhos. Al-
gumas pesquisas sugerem que 
o usuário médio abre aplicativos 
150 vezes por dia, ou seja, uma 
vez a cada 7 minutos se excluir-
mos o tempo que dormimos. A 
frequência do hábito e a quan-
tidade de interrupções que isso 
causa obviamente não deve ser 
bom para nós. 

Mas esse hábito, de certa 
forma irracional, gera receitas 
astronômicas para algumas das 
maiores empresas do mundo 
que dependem de acessos de 
indivíduos irracionais como 
nós para gerar visitas em seus 
sites e aplicativos e com isso 
vender publicidade para seus 
clientes. Um bom exemplo do 
“phishing equilibrium”. Mas 
realidades como essas podem 
ser combatidas, não de forma 
fácil, já que mudar hábitos é algo 
bem difícil, ainda mais quando 
setores econômicos inteiros 
dependem delas. 

Um atalho é evidenciar o pa-
drão. É o que está tentando fazer 
Tristan Harris, ex-empregado 

do Google e co-fundador do 
Time Well Spent (tempo bem 
gasto), que pretende estimular 
o “design ético” de softwares, 
para que empresas pensem suas 
tecnologias de forma que esta 
cause um impacto positivo na 
vida dos seus usuários. 

Em uma entrevista para “The 
Atlantic”, Harris comenta que, 
apesar de muitos atribuírem o 
nosso vício tecnológico a falhas 
pessoais como a baixa força de 
vontade, “precisamos reconhe-
cer que há milhares de pessoas 
no outro lado da tela tentando 
quebrar qualquer senso de 
responsabilidade que podemos 
manter”.

Se por um lado é difícil mudar 
o hábito, seria muito mais rápido 
se as empresas adotassem prá-
ticas empresariais mais justas. 
Mas o custo de mudar esse pa-
drão é altíssimo para elas: como 
justifi car seus valores de mer-
cado se as pessoas reduzirem 
acessos aos seus sites e apps? 
Custa muito mais para sociedade 
se não mudarem. Observando 
o que está acontecendo com a 
indústria de alimentos e bebidas, 
podemos ter uma ideia de que 
processos para mudar essas 
realidades são longos. 

Apesar dos conhecidos malefí-
cios de muitos dos ingredientes 
em produtos industrializados, 
o processo de adoção de no-
vos ingredientes é lento. Está 
acontecendo, mas é devagar e 
mesmo as pessoas reconhecen-
do que não é saudável, demoram 
para mudar os seus hábitos de 
consumo gerando custos sociais 
enormes.

Existem vários movimentos, 
como B-Corps (Benefi t Corpo-
rations) ou Capitalismo Cons-
ciente, que suportam e avaliam 
o quanto o modelo de negócio 
de seus membros impactam 
positivamente a sociedade. Isso 
vai além da famosa Responsabi-
lidade Social Corporativa, que 
apesar de bem intencionada 
em muitos dos casos, não ne-
cessariamente compromete o 
modelo de negócio da empresa 
a um impacto positivo.

Mark Zuckerberg, apesar do 
mérito de ter criado a Chan 
Zuckerberg Initiative, que pre-
tende desenvolver o potencial 
humano e promover oportuni-
dades iguais para todos, ainda 
depende do nosso vício em ce-
lulares para manter sua fortuna.

Esses movimentos citados 
acima são bem-vindos e irão 
ajudar no processo de equilíbrio 
de mercado. Mas precisamos, 
como falaram Akerlof e Schiller 
em seu livro, estar atentos. 

Existe uma tendência natural 
de sermos “fi sgados como tolos” 
e alguém de alguma forma irá se 
aproveitar disso.

(*) - É vice-presidente executivo 
de estratégia e desenvolvimento 
corporativo da consultoria LHH, 

baseado em Nova York.

Nossos celulares 
permitem que nos 

fi sguem como tolos
Claudio Garcia (*)

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

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).
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SEXTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2018

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS NA NOVA LEI
Com a reforma trabalhista como efetuar a transferência de funcionários, 
podem ser transferidos da matriz, inativa, para a filial ou para outras empre-
sas com mesmo sócio? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA SOMENTE DOIS DIAS POR SEMANA, 
SENDO SÁBADO E DOMINGO, A EMPRESA É OBRIGADA A CONCEDER 
PELO MENOS UM DOMINGO NO MÊS PARA DESCANSO?

Fixada em contrato individual de trabalho jornada aos sábados e domingos, o 
empregador deverá conceder o domingo de descanso, obrigatoriamente, em 
vista do disposto no parágrafo único, do art. 6° da Lei 10.101/2000, o repouso 
semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período 
máximo de três semanas, com o domingo, respeitadas as demais normas de 
proteção ao trabalho e outras a serem estipuladas em negociação coletiva.

LICENÇA MATERNIDADE
Licença maternidade é considerado suspensão ou interrupção do con-
trato de trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

LIMITE DE VALE TRANSPORTE
Existe limite de valor ou de quantidade de vale transporte que a 
empresa deve oferecer ao funcionário, com desconto de 6% sobre o 
salário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RETENÇÃO DA PREVIDÊNCIA PELO PRESTADOR
Prestador que emite RPA paro o tomador FF deve recolher previdência? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Quando o aviso prévio é indenizado é devido a dedução de INSS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

GESTANTE DURANTE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionária com contrato determinado que estivesse gestante 
pode ser feita a rescisão contratual no término do contrato? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Citação Prazo 20 dias. Processo nº 0208484-31.2011.8.26.0100  A Drª. Fabiana Marini, Juíza de
Direito da 12ª VC do Foro da Capital - SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a Jader Bezerra Xavier,
CPF/MF Nº 232.276.303-97 e Pampa Montagens e Manutenção Ltda, CNPJ Nº 15.118.524/0001-59,
que Banco Fibra S/A, moveu uma ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento
da quantia de R$  7.062.749, (Sete Milhôes sessenta e dois mil setecentos e quarenta e nove reais)
Referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário Nº CG 0648611, ocorre que não
cumpriram com suas obrigações, deixando de efetuar o pagamento da quantia devida na data de seus
respectivos vencimentos. Considerando que os requerentes, encontra-se em lugar ignorado, fica os
mesmos, por meio do presente edital Citados para os termos e atos da ação proposta ficando
Advertidos de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade, aos 12 de Setembro de 2017.                                                                    (18 e 19)

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF nº 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

Extrato da Ata da AGE Realizada em 21 de Dezembro de 2017
Data, Hora e Local: 21/12/17, às 10h, na sede, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de Pinheiros, São Paulo/
SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista, a pedido
da Sra. Paula Regina Depieri, a tudo presente, secretariados pela advogada Luciana Gualda dos Santos Sasso. Deliberações
aprovadas por unanimidade: 1. Deliberaram aprovar a antecipação e o pagamento de dividendos relativos ao exercício de
2017. Nos termos do artigo 368 da Lei nº 10.406/02, conforme alterada, os acionistas acordam com a utilização de parte do
referido valor para quitação dos contratos de mútuo firmados em 18/12/17 entre a Companhia e os acionistas. Os dividendos
deverão ser pagos aos acionistas, na proporção de suas participações no capital social da Companhia. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 1.763/18-0 em 04/01/18. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF Nº 02.430.238/0001-82 - NIRE 35300154479

Extrato Ata Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 27/11/2017
Data, Hora e Local: Aos 27/11/2017, às 10 horas, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar, São Paulo - SP. 
Presença: totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente da mesa - Sr. Agenor Marinho 
Contente Filho, Secretário - Danilo Pereira dos Santos. Ordem do Dia: 1) Deliberar sobre a alteração da 
razão social da acionista Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A. para CAF Investment Projects 
S.A. 2) Deliberar sobre o pagamento, por meio da conversão em capital, do valor remanescente do 
crédito detido pela acionista CAF Investment Projects S.A., atual denominação de Inversiones en Con-
cesiones Ferroviarias, S.A., no valor total de € 26.900.000,00, equivalente a R$ 102.596.600,00, à taxa 
de conversão de R$3,814000000000, contra a Companhia oriundo dos mútuos financeiros firmados 
nas datas, valores e registros descritos abaixo:
Data                             Valor do Crédito Remanescente     Registro no Banco Central
02/01/2017                                € 11.400.000,00                                    TA789772
07/02/2017                                € 15.500.000,00                                    TA792891
Total                                          € 26.900.000,00
3) Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia, mediante emissão de ações ordinárias, que 
serão subscritas pela acionista CAF Investment Projects S.A., atual denominação de Inversiones en 
Concesiones Ferroviarias, S.A., e integralizadas por meio da conversão do crédito supra aludido em 
capital. 4) Deliberar sobre outros assuntos de interesse social. Deliberações: AGE - 1) Foi aprova-
da, por unanimidade de votos, a alteração da razão social da acionista Inversiones en Concesiones 
Ferroviarias, S.A. para CAF Investment Projects S.A., com a sua devida inclusão no estatuto. 2) Foi 
aprovada, por unanimidade de votos, a alteração na forma de pagamento do valor remanescente dos 
empréstimos registrados no Banco Central do Brasil sob operações de números TA789772 e TA792891, 
devido à Acionista CAF Investment Projects S.A., atual denominação de Inversiones en Concesiones 
Ferroviarias, S.A., pela Companhia, no valor total de € 26.900.000,00. A liquidação do empréstimo 
no Banco Central do Brasil ocorreu mediante operações simbólicas de câmbio em 16/11/2017, Tipo 
“Venda”, celebrado entre a Companhia e o Banco Santander S.A., à taxa cambial de 3,814000000000, 
no que resultou o valor em reais total de R$ 102.596.600,00. O pagamento do mútuo financeiro se 
efetivará em ações de emissão da Companhia, de forma a preservar o caixa da Companhia, cujo 
registro no Banco Central como investimento observará os respectivos contratos simbólicos de câmbio 
de 16/11/2017, Tipo “Compra”, celebrado entre a Companhia e o Banco Santander S.A., à taxa cambial 
de R$ 3,814000000000, no que resultou o valor em reais de 102.596.600,00, conferindo à Diretoria 
da Companhia os poderes necessários para praticar todos os atos necessários e ratificando os atos 
praticados até a presente data nesse sentido. 3) Foi aprovada, por unanimidade de votos, o aumento 
do capital social da Companhia nas seguintes condições: (i) valor do aumento: R$ 102.596.600,00, 
passando o capital social, desse modo, de R$ 526.778.120,00 para R$ 629.374.720,00; (ii) número de 
ações e preço de emissão: emissão de 102.596.600,00 ações ordinárias, sendo o preço de emissão 
das ações de R$ 1,00 de acordo com o artigo 5º do Estatuto da Companhia;  (iii)  forma de subscrição 
e integralização: o aumento de capital ora deliberado será subscrito e integralizado nesta data me-
diante capitalização de créditos no valor de R$ 102.596.600,00 detidos pela acionista CAF Investment 
Projects S.A., atual denominação de Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A., contra a Compa-
nhia, conforme Boletim de Subscrição que segue no Anexo I. 4) As acionistas CONSTRUCCIONES 
Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. e URBANIZACIÓN PARQUE ROMAREDA, S.A. renunciam 
aos seus direitos de preferência para a subscrição do aumento de capital ora deliberado. Em razão 
das deliberações acima, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 629.374.720,00, totalmente integralizado, dividido em 
629.374.720,00 ações ordinárias nominativas, com o valor nominal de R$ 1,00 cada uma, conforme a 
seguinte composição: R$7.425.000,00, correspondentes a 7.425.000 ações, pertencentes à acionista 
Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., R$ 75.000,00, correspondentes a 75.000 ações, per-
tencentes à acionista Urbanización Parque Romareda S.A., e R$ 621.874.720,00, correspondentes a 
621.874.720,00, ações, pertencentes à acionista Caf Investment Projects S.A.. 
Acionista                                                            Número de Ações   Preço de Emissão R$         % de Participação
Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.                      7.425.000           7.425.000,00        1,179742332199171%
Urbanización Parque Romareda,S.A.                                 75.000                 75.000,00          0,011916589214133%
Caf Investment Projects S.A.                                                      621.874.720        621.874.720,00           98,8083410785867%
TOTAL                                                                          629.374.720        629.374.720,00                                   100%
Em razão das modificações estatutárias, as acionistas acordam consolidar a versão vigente do Estatuto 
da CAF – Brasil Indústria e Comércio, S.A., a qual se transcreve integralmente no Anexo II da presente 
Ata. Posteriormente foi dada a palavra aos presentes na Assembleia, a quem dela quisesse fazer uso; 
não tendo ninguém se manifestado, foi encerrada a ordem do dia. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que 
se lavrasse a presente Ata, em livro próprio, que depois de lida e aprovada foi assinada por todos 
os Acionistas presentes. São Paulo, 07 de fevereiro de 2017. Acionistas presentes: Construcciones Y 
Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo; Urbanización Parque Romareda, S.A. 
p.p. José Rogério Lima de Araújo; CAF Investment Projects S.A. atual denominação de  Inversiones 
en Concesiones Ferroviarias, S.A. p.p. Agenor Marinho Contente Filho. Diretor presente: Sr. Agenor 
Marinho Contente Filho (Diretor Geral).  Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro 
próprio. Agenor Marinho Contente Filho - Diretor Geral, Danilo Pereira dos Santos - Secretário. Jucesp 
- certifico o registro sob o nº 577.147/17-1 em 22/12/17. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária 
Geral. ESTATUTO SOCIAL - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - Sob 
a denominação de CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., fica constituída uma Companhia Anônima 
que se regerá por este Estatuto e pela legislação vigente que lhe for aplicável. Artigo 2º - A Companhia 
terá sua sede e foro na Cidade de São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0001-
82, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar, Itaim Bibi, CEP.: 04533-010, podendo abrir filiais, depósitos ou 
escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério da Diretoria. Parágrafo 1º: A Companhia 
possui filial na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0002-63, 
situada na Praia de Botafogo, nº 300, 5º andar, Botafogo, CEP.: 22250-040. Parágrafo 2º: A Companhia 
possui filial na Cidade de São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0004-25, situa-
da na Rua Bresser, s/nº, Abrigo Engenheiro São Paulo, Edifício 2, Parte 1 – Brás, CEP.: 03053-000. 
Parágrafo 3º: A Companhia possui filial na Cidade de Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 02.430.238/0005-06, na Avenida Ernesto Neugebauer, nº1.985, Parte, Humaitá, CEP.: 90250-140. 
Parágrafo 4º: A Companhia possui filial na Cidade de Hortolândia - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
02.430.238/0006-97, situada na Avenida Ytamaraka, s/n°, Gleba A – Sítio Sant’ana, Boa Vista, CEP.: 
13184-852. Parágrafo 5º: A Companhia possui filial na Cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0007-78 situada na Avenida Ytamaraka, s/n°, Gleba A, parte, 
Jardim Nova Europa, CEP.: 13184-852. Parágrafo 6º: A companhia possui filial localizada na Cidade 
de São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0009-30, situada na Avenida Raimundo 
Pereira de Magalhães, 200 (parte) Pátio da CPTM Lapa BP 420.3730 – Lapa, CEP.: 05092-040. Pará-
grafo 7º: A companhia possui filial localizada na Cidade de Jaboatão dos Guararapes - PE, CNPJ/MF 
sob o n° 02.430.238/0010-73, situada na Rua São José, 860 – Cavaleiro, CEP.: 54210-570. Parágrafo 
8º: A companhia possui filial localizada na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CNPJ/MF sob o 
n° 02.430.238/0012-35, situada na Rua General Manoel Azambuja Brilhante, nº 55, Parte, Presidente 
Altino, CEP.: 06010-160. Parágrafo 9º: A companhia possui filial localizada na Cidade de Cuiabá - MT, 
CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0011-54, situada na Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Sala 1003C, Edifí-
cio Work Tower, Centro Sul, parte, CEP.: 78020-800. Parágrafo 10º: A companhia possui filial localizada 
na Contagem - MG, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0013-16, no Pátio de Eldorado, Via Expressa de 
Contagem, 1889 parte, Água Branca, CEP.: 32370-485. Artigo 3º - O objeto da Companhia será: (i) Fa-
bricação, construção, industrialização, transformação, reparação, manutenção, instalação, montagem, 
modernização, compra, venda, aquisição, alienação, importação e exportação, transmissão, cessão, 
distribuição, arrendamento, projetos, exploração ou qualquer outra forma de comercialização: (i.1) de 
todo e qualquer tipo de trem, locomotiva, vagão, veículos, ferroviários e metroviários em geral; (i.2) de 
todo tipo de componentes, elementos, peças, acessórios, equipamentos,  materiais fixos ou móveis e 
bens destinados a realização de atividade de transporte e mobilidade de qualquer tipo, inclusive simula-
dores (cabine e sistemas de informática para treinamento de condutores); (i.3) de todo tipo de comissio-
namento, integrações, sistemas e operação de sistemas ferroviários e metroferroviários em geral, bem 
como de seus componentes, inclusive sinalização e componentes; (i.4) de todo tipo de produtos, bens 
e elementos próprios das indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, plásticas, de caldeiraria e carpintaria; 
(i.5) de todo tipo de maquinário industrial, máquinas-ferramentas, maquinário de obras públicas; (i.6) de 
todo tipo de produtos, bens e elementos relacionados a atividade e as industrias elétricas, eletrônicas 
de informática e de defesa; (i.7) de todo tipo de elementos, e bens materiais que tenham o caráter de 
auxiliares, complementares ou derivados das atividades compreendidas nos parágrafos anteriores. (ii) 
Prestação de serviços de todos os tipos e, em geral os de estudo, assessoria, engenharia, treinamen-
tos; (iii) A realização de todos os tipos de atividades industriais, comerciais financeiras, de serviços que 
tenham relação direta ou indireta com as atividades descritas nos itens anteriores; (iv) A participação 
em outras Companhias, comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista; (v) Aquisição, a qualquer 
título, de direitos para exploração, desenvolvimento, operação, administração, de empresas comerciais 
ou industriais, incluindo todo tipo de fábrica, planta, armazém e negócios em geral; (vi) Representação 
de terceiros, como agente comercial, representante, distribuidor, agente mediador, relativo a todo e 
qualquer tipo de bens e produtos; (vii) Aquisição, a qualquer título, de direitos sobre marcas e patentes, 
desenhos e modelos industriais, nomes comerciais, bem como prestação de serviços e assistência 
técnica relativa aos conceitos deste inciso; (viii) Prestação de serviços, assessoria comercial e assis-
tência técnica dentro e fora do território nacional para todo e qualquer tipo de trem, locomotiva, vagão, 

veículos ferroviários em geral, bem como de seus componentes, peças, acessórios e equipamentos; e 
(ix) Prestação de serviços de locação por conta própria ou por conta de terceiros. Artigo 4º - A Com-
panhia terá duração por prazo indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e Ações - Artigo 5º - O 
Capital Social é de R$ 629.374.720,00, totalmente integralizado, dividido em 629.374.720,00 ações 
ordinárias nominativas, com o valor nominal de R$ 1,00 cada uma, conforme a seguinte composição: 
R$7.425.000,00, correspondentes a 7.425.000 ações, pertencentes à acionista Construcciones Y Au-
xiliar de Ferrocarriles S.A., R$75.000,00, correspondentes a 75.000 ações, pertencentes à acionista 
Urbanización Parque Romareda S.A., e R$ 621.874.720,00, correspondentes a 621.874.720,00, ações, 
pertencentes à acionista Caf Investment Projects S.A..
ACIONISTA                                                     Nº de Ações              Preço de Emissão R$                % de Participação
Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A        7.425.000                        7.425.000,00          1,4095118453287316%
Urbanización Parque Romareda,S.A.            75.000                            75.000,00     0,014237493387158904%
Caf Investment Projects S.A.                                 621.874.720                  621.874.720,00               98,8083410785867%
TOTAL                                                                   629.374.720                  629.374.720,00                                        100%
§ Primeiro: As ações poderão ser representadas por certificados, assinados por 2 diretores em exercí-
cio, podendo haver certificado múltiplo de ações. § Segundo: Adotado o sistema de emissão de certifi-
cados para representar as ações, fica estabelecido que as ações ordinárias serão sempre nominativas. 
§ Terceiro: Caberá ao Conselho de Administração, se houver, autorizar a manutenção das ações ordi-
nárias em conta de depósito na instituição financeira que designar. § Quarto: Os acionistas terão direito 
de preferência para a subscrição do aumento de Capital Social, na proporção do número total de ações 
que possuírem. Tal direito deverá ser exercido no prazo de 30 dias a contar da primeira publicação da 
deliberação do aumento. Não sendo observado o prazo, o acionista decairá nesse direito. Artigo 6º - As 
ações são indivisíveis e cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias 
Gerais. Capítulo III - Da Administração da Companhia - Artigo 7º - A Companhia será administrada 
por 3 membros, acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo por 
Assembleia Geral, na forma da lei, para um mandato de 2 anos, permitida a reeleição, sendo um Diretor 
Presidente, um Diretor Geral e um Diretor sem designação específica, observados os poderes indica-
dos no artigo 9º a seguir. § Primeiro: Os Diretores poderão ser reeleitos e a investidura no cargo será 
feita por termo lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, assinada pelo respectivo Diretor. § 
Segundo: Os Diretores poderão receber uma remuneração, a título de honorários ou pró-labore, a ser 
fixada pela Assembleia Geral. Artigo 8º - Ocorrendo vacância do cargo de Diretor da Companhia, o 
substituto, acionista ou não, será designado pelos demais Diretores, servindo até o término do manda-
to do Diretor substituído. Artigo 9º – Compete ao Diretor Presidente: (i) a representação da Companhia 
de forma institucional; (ii) disseminar os valores e a cultura da Companhia para todos os níveis funcio-
nais; (iii) zelar e responder pela imagem institucional da Companhia dentro e fora do seu segmento. § 
Primeiro - Compete ao Diretor Geral, nos limites deste Estatuto Social, a representação da Companhia, 
em juízo ou fora dele, em todos os tribunais, ordinários ou especiais, em todas as instâncias, ativa ou 
passivamente, perante quaisquer terceiros e Administrações públicas federais, estaduais e municipais, 
autarquias da administração pública direta ou indireta, empresas públicas em geral, inclusive perante a 
empresas privadas, podendo assinar escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, or-
dens de pagamento, contratos em geral, assumir obrigações, emitir, endossar, caucionar, descontar, 
sacar, avalizar títulos de emissão da Companhia, abrir e encerrar contas bancárias, efetuar saques e 
movimentação bancária, assinar, enfim, todos os papéis de interesse social, inclusive emitir cheques e 
quaisquer outros documentos ou atos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Compa-
nhia ou que exonerem a Companhia de obrigações para com terceiros, outorgar procurações com 
cláusula “ad judicia” a advogados, para representação da Companhia nas esferas judicial e administra-
tiva junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, sempre mediante autorização expressa 
das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; outorgar procu-
rações “ad negotia” aos agentes aduaneiros, sempre mediante autorização expressa das acionistas 
detentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; receber citações ou intimações 
judiciais ou extrajudiciais. § Segundo – Compete ao Diretor sem designação específica assinar letras 
de câmbio, cheques, ordens de pagamento, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar, avalizar títu-
los de emissão da Companhia, abrir e encerrar contas bancárias, efetuar saques e movimentação 
bancária em operações até o valor de R$ 1.700.000,00 perante ao Banco Santander (033), Ag 0214, 
C.C. nº 13.003.019-2 e nº 13002.904-4; Banco Citibank S.A. 745, Ag 0001, C.C. nº 0146485-0; Banco 
do Brasil S.A. (001), Ag 1914-3, C.C. nº 1867-8 e nº 2072-9; Banco Bradesco S/A 237, Ag 2002-2, nº 
C.C. 82000-8 e nº 81000-2, Banco Safra S.A. Ag 0115, nº C.C. 016694-8, Deutsche Bank S.A (Banco 
Alemão) (487), Ag nº 0001 - C.C. nºs 101481-4 e 101498-5. (i) As operações entre contas bancárias de 
titularidade da Companhia não possuem limite de valor para as transações; (ii) Para valores superiores 
ao indicado no parágrafo segundo acima, as transações poderão ser realizadas isoladamente pelo Di-
retor Geral, ou pelo Diretor sem designação específica em conjunto com o Diretor Geral. § Terceiro – Os 
atos a seguir relacionados deverão ser previamente submetidos à aprovação dos acionistas em Assem-
bleia: (i) Aprovação do Plano Anual de Negócios que fixará as diretrizes internas da Companhia; (ii) 
Revisão e deliberação anual das contas e demonstrações financeiras preparadas pelos administrado-
res da Companhia; (iii) Aprovação de incorporação, fusão, cisão, transformação, assim como a dissolu-
ção e liquidação, eleição e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas; (iv) Elaboração de 
propostas de aplicação dos resultados e divisão de dividendos, incluindo os dividendos percebidos 
como resultado do exercício; (v) Assinatura de contratos entre a Companhia e qualquer dos acionistas 
ou seus familiares; (vi) Prestação de fianças, avais, garantias ou qualquer outro ato em favor de tercei-
ros em nome da Companhia; (vii) Outorga de procurações em nome da Companhia, as quais deverão 
mencionar expressamente os poderes conferidos e terão período de validade indeterminado, salvo 
quando o documento expressamente o dispuser, contado a partir de sua outorga, com exceção daque-
las para fins judiciais, que poderão ser outorgadas pelos membros da Diretoria nos termos do item “(i)” 
do § Primeiro deste artigo; (viii) Compra e venda de imóveis de qualquer natureza, prédios, terrenos, 
casas, apartamentos, independentemente do valor envolvido; (ix) Aquisição e venda de ações ou quo-
tas, bem como qualquer tipo de investimento em outras Companhias; e, (x) Pedido Judicial de Recupe-
ração Judicial ou Falência. Artigo 10º - A Diretoria terá todos os poderes e atribuições que a Lei e o 
Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Com-
panhia. Artigo 11° - A Diretoria reunir-se-á todas as vezes que for necessário ou conveniente, lavrando-
-se as atas de suas deliberações nos livros competentes. Capítulo IV - Do Conselho Fiscal - Artigo 
12º – A Companhia terá um Conselho Fiscal não permanente, o qual somente será instalado, pela 
Assembleia Geral, a pedido dos acionistas, na forma da legislação vigente. § Primeiro: No caso de sua 
instalação, a Assembleia Geral elegerá três membros efetivos a três suplentes, acionistas ou não, para 
comporem o Conselho Fiscal, o qual terá as atribuições definidas em lei. § Segundo: As remunerações 
dos membros do Conselho Fiscal serão fixadas pela Assembleia Geral que os eleger. Artigo 13º - Os 
membros do Conselho Fiscal, no exercício das funções que lhes são atribuídas em lei, perceberão os 
honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo V - Da Assembleia Geral - Artigo 
14º - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente, dentro dos 4 primeiros meses após o ter-
mino do exercício social, para discutir e deliberar sobre as contas da Diretoria, balanço e parecer do 
Conselho Fiscal, quando houver, relativos ao exercício findo, e eleger os membros da Diretoria, quando 
for o caso. Artigo 15º – A AGE será convocada em todos os casos para os fins previstos em lei, além 
daqueles previstos neste Estatuto, especialmente os do artigo 9º, § 1º. Artigo 16º – As Assembleias 
Gerais serão instaladas e presididas pelo Diretor-Presidente, que convidará para secretário um dos 
acionistas presentes e, no caso de ausência, por quem a Assembleia designar. Capítulo VI - Do Exer-
cício Social, Lucros e sua Distribuição - Artigo 17º – O exercício social terminará em 31 de dezembro 
de cada ano. Artigo 18º – Os lucros líquidos do exercício, regularmente apurados no balanço geral le-
vantado no término do exercício, feitas as necessárias deduções de amortizações e depreciações dos 
bens fixos e das provisões, serão assim distribuídos: (i) 5% para o fundo de Reserva Legal até atingir 
20% do Capital Social; (ii) gratificação à Diretoria, satisfeito o disposto pelos artigos 152 e 202 da Lei nº 
6.404/76; (iii) dividendos anuais nos termos fixados em AG, excluídos o valor constituído para o fundo 
de reserva legal e a gratificação à Diretoria. § Único – A Companhia poderá levantar Balanços interme-
diários em períodos inferiores a um ano, inclusive mensalmente. Os lucros líquidos dos períodos infe-
riores ao exercício, regularmente apurados no balanço geral levantado no término do período, feitas as 
necessárias deduções de amortizações e depreciações dos bens fixos e das provisões, serão distribu-
ídos entre reservas, remuneração de Diretores e dividendos aos acionistas, de acordo com o previsto 
no Artigo 18 do presente estatuto. Capítulo VII - Da Liquidação da Companhia - Artigo 19º – A Cia 
será liquidada nos casos previstos em lei e por determinação da Assembleia Geral. Artigo 20º - A As-
sembleia Geral que decidir a liquidação determinará sua forma, elegendo os liquidantes e o Conselho 
Fiscal que funcionará nesta fase, fixando os respectivos honorários. Capítulo VIII - Disposições Ge-
rais e Transitórias - Artigo 21º -  As questões omissas neste estatuto serão decididas de acordo com 
o disposto na Lei nº 6.404/76 e demais leis em vigor. Capítulo IX - Da Cláusula de Desimpedimento  
- Artigo 22º – Para os efeitos do disposto no Inciso III do Artigo 38, da Lei nº. 4.726, de 13.07.1965, bem 
como do contido no Inciso IV do Artigo 53 do Decreto nº 1.800, de 30/01/1996 e dos §§ 1º e 2º do Arti-
go 147, da Lei 6404, de 15/12/1976, com as alterações propostas pela lei 9.457, de 05/05/1997, os 
acionistas, seus representantes legais e os diretores declaram, através deste instrumento, não estarem 
envolvidos em qualquer ação criminal ou violação legal que impeça o exercício, por qualquer deles, de 
atividade mercantil, firmando, todos, o presente instrumento e a declaração dele constante, cientes de 
que, em caso de sua comprovada falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o 
ato a que se integra esta declaração, bem como os atos subsequentes, nela baseados, sem prejuízo 
das sanções penais a que estiverem sujeitos os que falsamente declararam seu desimpedimento.

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
1. Data, Hora e Local: 20/12/17, às 9:30 horas, no edifício da sede social da Companhia, na Rua Campos Bicudo, 98, 
2º andar, Chácara Itaim, São Paulo, SP. 2. Presenças: Totalidade 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Emmanuel 
Pelege; Secretário: Sr. Marcelo Luis Santilli. 4. Publicações: Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo
4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 5. Ordem do Dia: 
(i) autorizar a venda da totalidade das ações da Cardif Capitalização S/A detidas pela companhia, em transação de valor
superior a R$ 1.500.000,00 nos termos da alínea “e” do Artigo 25º do Estatuto Social da companhia; (ii) outros assuntos 
de interesse social. 6. Resumo das Deliberações: AGE, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou
(i) a celebração do Contrato de Compra de Ações (Share Purchase Agreement) por meio do qual a companhia concordou, 
mediante a satisfação de determinadas condições precedentes, em ceder todas as ações da Cardif Capitalização S/A de 
sua titularidade para a Icatu Capitalização S.A. (“Operação”), em transação de valor superior a R$ 1.500.000,00 
requerendo, portanto, autorização desta AGE nos termos da alínea “e” do Artigo 25º do Estatuto Social da companhia,  
(ii) que os Diretores ficam autorizados a celebrar todos os contratos, anexos, acordos e quaisquer demais documentos
necessários para a implementação da Operação, incluindo, mas não se limitando aos Contratos Operacionais e Outras
Avenças (Operating Agreement and Other Covenants) e Acordo de Entendimentos (Memorandum of Understanding), 
e (iii) ratificação dos atos relacionados à Operação praticados pela Diretoria até o momento; (b) Como outros assuntos de 
interesse social, os acionistas deliberaram pela publicação desta Ata de AGE na forma de extrato. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão,  
foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Emmanuel Pelege - Presidente da Mesa;
Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 945/18-3 em 05/01/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

PRATIC LINE INDUSTRIAL LTDA. - EPP, torna público que solicitou na Prefeitura Municipal
de Itaquaquecetuba / Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento a Licença de Instalação
para fabricação de caixas, caixotes e semelhantes de material plástico, sito a Rua do
Ferro nº 315 - Parque São Pedro - Itaquaquecetuba - SP. - CEP 08586-200.

Magenta Participações S.A.
CNPJ/MF nº. 07.620.083/0001-60 - NIRE 35.300.350.464

Extrato da Ata da AGE Realizada em 31 de Outubro de 2017
Data, Hora e Local:  31/10/17, às 16h, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de
Pinheiros, São Paulo/SP.  Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: José Luiz Depieri,
Secretário: Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista. Deliberações aprovadas por unanimidade: 1. Ratificam a
outorga de aval/fiança da Companhia, à sua subsidiária; Mafra S.A. Agropecuária (“MAFRA”) na contratação de
Termo de Moeda junto ao Banco Itaú S.A., realizado em 24.10.17 sob o nº 112017100045900. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 578.323/17-5 em 26/12/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Cooperativa União de Serviços dos Taxistas
Autônomos de São Paulo - USETAXI

CNPJ nº 59.558.411/0001-40 - NIRE - 35400017856
Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Nos termos do Estatuto Social e dos artigos 38 e 44 da Lei nº 5764 de 16 de dezembro
de 1971, convoca os seus sócios-cooperados em condições de votar, para comparece-
rem à Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 03 de fevereiro de 2018,
para melhor acomodação de seus cooperados, na rua Pirapitingui, nº 75, Liberdade,
CEP: 01508-020, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Em primeira convoca-
ção, às 07 horas, com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados; em segunda convocação,
às 08 horas, com metade mais um dos seus cooperados e, em terceira convocação, às
09 horas, com o mínimo de 10 (dez) cooperados, para tratar da seguinte Ordem do Dia:
01) Prestação de contas dos órgãos de Administração, acompanhada do parecer do
Conselho Fiscal, Relatório de Gestão, Balanço Geral e Demonstração de sobras ou
perdas apuradas e sua destinação. 02) Eleição dos membros do Conselho de Adminis-
tração para o próximo mandato 2018/2020. 03) Eleição dos membros do Conselho Fiscal,
do Conselho de Ética e do Conselho de Coordenadores para o próximo mandato
2018/2019. 03) Apresentação e deliberação sobre o plano de atividades para o exercício
de 2018. A forma das inscrições das chapas para os cargos do Conselho de Adminis-
tração, Conselho Fiscal e a inscrições dos candidatos aos cargos do Conselho de
Ética e de Coordenadores seguirão o disposto no artigo 69 e seguintes do Estatuto
Social e as inscrições das chapas e dos candidatos ocorrerão até o dia 29/01/2018,
na sede da cooperativa, durante o horário comercial, das 09h às 18 h. O número de
sócios-cooperados para efeito de quorum é de 580 (quinhentos e oitenta Cooperados).

São Paulo, 19 de janeiro de  2018. Eder Wilson Sousa da Luz - Presidente.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF Nº 05.401.842/0001-79 - NIRE Nº 35300384954

Extrato da Ata de AGE realizada em 15/12/2017
Data e horário: às 14 horas do dia 15/12/2017. Local: sede social. Mesa: Presidente: Sr. Francisco 
Coccaro Neto; e Secretária: Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: totalidade. Con-
vocação: dispensada. Ordem do dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: (1) a alteração 
da duração do mandato dos conselheiros eleitos ao Conselho de Administração que passará a ser 
de até 3 anos. Consequentemente, aprovou a alteração do Artigo 14 do Estatuto Social. Diante da 
referida alteração o artigo 14 do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “O Con-
selho de Administração será composto por 3 a 6 membros, pessoas físicas, residentes ou não no 
país, os quais serão eleitos para um mandato de até 3 anos sendo permitida a reeleição, e serão 
destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral.”; (2) a alteração do artigo 19 do Estatuto Social 
para permitir que a diretoria seja composta por 3 a 7 membros, bem como criar a denominação de 
Diretor Comercial. Diante da referida alteração o artigo 19 do Estatuto Social passará a vigorar com a 
seguinte redação: “A Diretoria será composta de 3 a 7 membros com prazo de gestão de até 3 anos, 
sendo permitida a reeleição. Os Diretores devem ser designados como Diretor Presidente, Diretor 
Vice Presidente Financeiro e Administrativo, Diretor Financeiro, Diretor de Operações e Engenharia, 
Diretor Técnico, Diretor Comercial e Diretor sem designação específica.” (3) a alteração do artigo 21 
do Estatuto Social para incluir a descrição do cargo de Diretor Comercial. Diante da referida alteração 
o artigo 20 do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 21. Compete aos 
Diretores: (...) VI - o Diretor Comercial será responsável pela originação de novos projetos, bem como 
a coordenação de novas soluções energéticas e prospecção de novos clientes, além das outras 
atribuições que lhe forem determinadas pela Diretoria. (...)”; A Assembleia Geral ratifica as demais 
disposições do Estatuto Social, bem como decide consolidá-lo, o qual passará a vigorar com a reda-
ção constante do Anexo I à presente Ata; (4) a eleição do Sr. Nelson da Silva Cardoso de Oliveira para 
o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia a partir do dia 01/01/18, sendo 
empossado em seu cargo na mesma data, com mandato de 2 anos, e assina o respectivo Termo de 
Posse no devido livro societário, estando a Declaração de Desempedimento anexa à presente Ata. O 
membro do Conselho de Administração aqui eleito, receberá remuneração no valor de R$ 6.400,00. 
A remuneração será reajustada anualmente de acordo com a variação do INPC, calculada pelo IBGE; 
Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Francisco Coccaro Neto 
- Presidente da Mesa; Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária de Mesa; Acionistas Pre-
sentes: Mitsui & CO., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, 
por seu Presidente, Sr. Hiroki Toko. O presente foi extraído do original registrado na Jucesp sob o n° 
3.782/18-9 em 11/01/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954
Extrato da Ata de RCA realizada em 20/12/2017

Data e horário: às 14 horas do dia 20/12/2017. Local: sede social. Mesa: Presidente: Sr. Hiroki Toko; 
e Secretária: Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: totalidade. Convocação: dis-
pensada. Ordem do dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: (1) a renúncia do Sr. Nelson 
da Silva Cardoso de Oliveira do cargo de Diretor Presidente da Companhia; (2) a renúncia do Sr. 
Francisco Coccaro Neto do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; (3) a eleição 
do Sr. Francisco Coccaro Neto para ocupar o cargo de Diretor Presidente com mandato de 03 anos 
a contar da presente data, sendo admitida a sua reeleição; (4) a eleição do Sr. Gustavo Marchezin 
para ocupar o cargo de Diretor Comercial com mandato de 03 anos a contar da presente data, sendo 
admitida a sua reeleição; Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 
Presidente da mesa - Hiroki Toko, Secretária da mesa, Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Pre-
sentes: Koichi Wakana,Taira Nozaki, Hisao Ogawa e Tadaharu Shiroyama. Francisco Coccaro Neto e 
Gustavo Marchezin - Diretores Eleitos. O presente foi extraído do original registrado na Jucesp sob o 
n° 3.783/18-2 em 11/01/18. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Especial

1) O que é a febre amarela?
A febre amarela é uma doença causada por um vírus, o 

qual é transmitido pela picada de um mosquito fêmea in-
fectado. Em áreas urbanas, o mosquito transmissor pode 
ser o Aedes Aegypti, o mesmo da dengue.

2) Quais os sintomas da febre amarela?
A doença se manifesta de três a seis dias depois da pi-

cada do mosquito no ser humano. Os principais sintomas 
são: febre, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo (lombar 
e pernas), fraqueza, tonturas, mal-estar, icterícia (pele e 
olhos fi cam amarelos) e vômitos. "Os sintomas surgem de 
forma aguda. A pessoa quase sempre começa a se sentir 
muito mal repentinamente", disse o médico Marco Antonio 
Pontes, clínico geral do Hospital São Camilo, em São Paulo.

Algumas pessoas são picadas pelo mosquito, mas não 
apresentam quadros graves. "Em torno de 15% dos pa-
cientes desenvolvem a forma mais grave da doença. Mas, 
quando isso ocorre, os pacientes apresentam sintomas como 

insufi ciências hepática e renal, hemorragia (nas gengivas, 
nariz, estômago, intestino e urina) e um cansaço intenso", 
afi rmou o especialista. "Ocorre também, em alguns casos 
isolados, a falência dos órgãos".

3) Como é feito o diagnóstico da febre 
amarela?

Com exame clínico, epidemiológico e laboratorial. A 
doença é confi rmada com a detecção de antígenos virais 
e do RNA viral. 

4) Como é possível se prevenir?  
A vacina é a melhor forma de prevenção. Ela é gratuita 

e fi ca disponível nos postos de saúde durante todo o ano. 
A recomendação é aplicar a vacina 10 dias antes de viajar 
para uma área de risco. Crianças a partir de nove meses 
já podem receber a medicação, que dura para a vida toda. 
Evitar a propagação do Aedes Aegypti nas áreas urbanas 
e usar repelentes também são recomendações contra a 
febre amarela.

5) O que é a vacina fracionada?
O surto de febre amarela no Brasil aumentou a procura 

pela vacina nos postos de saúde e provocou escassez do 

Confi ra dez perguntas e 
curiosidades sobre a febre amarela
Desde julho de 2017, o número de casos suspeitos e confi rmados de febre amarela tem aumentado no Brasil, 
principalmente na região sudeste do país. A Organização Mundial da Saúde (OMS), entidade ligada às Nações 
Unidas, classifi cou, na última terça-feira (16), todo o estado de São Paulo como área de risco. Confi ra 10 questões 
para entender o surto da doença e como se proteger

medicamento. Como forma 
de garantir a vacinação para 
o maior número de pessoas, 
as autoridades sanitárias 
decidiram fracionar a dose. 
Em vez de aplicar a dose 
completa, com 0,5 ml e que 
vale por toda a vida, estão 
sendo distribuídas vacinas 
com doses menores, de 0,1 
ml, que protegem por oito 
anos.

6) A febre amarela 
tem cura?

Não existem medicamen-
tos específi cos para a cura da 
doença, apenas para tratar os 
sintomas. O próprio sistema 
imunológico do paciente elimina o vírus do organismo. 
Alguns remédios, como analgésicos e antitérmicos, podem 
ser usados para aliviar a dor e febre. Pede-se também para 
o paciente ingerir muito líquido para evitar desidratação. 
Existe uma forte recomendação para que se evite aspirina 
e derivados, porque podem favorecer os sangramentos.

7) Qual a diferença entre febre amarela 
silvestre e febre amarela urbana?

A principal diferença são os mosquitos que transmitem 
a doença. Nos centros ur-
banos, a transmissão é feita 
pelo Aedes Aegypti. Já nas 
áreas rurais, geralmente são 
os mosquitos Haemagogus e 
Sabethes.

8) Qual o motivo 
principal do surto 
de febre amarela no 
Brasil?

A causa do surto ainda 
é desconhecida, mas exis-
tem algumas hipóteses, 
como o deslocamento de 
pessoas com a doença para 
outras cidades; o aumento 
no número de mosquitos 
transmissores; a falta de 
vacinação nas regiões onde 
a doença foi registrada; e 
até o impacto do desastre 
de Mariana, em Minas Gerais, no ecossistema.

O último balanço do Ministério da Saúde, de terça-feira 
(16), confi rma 35 casos de febre amarela no Brasil regis-
trados de julho de 2017 a 14 de janeiro de 2018. O estado 
de São Paulo tem o maior número de casos: 20. Minas 
Gerais, com 11, está na segunda colocação, seguido por 
Rio de Janeiro (três) e Distrito Federal (um). Outros 145 
casos estão em investigação, e 290 foram descartados. São 
Paulo também lidera o número de mortes por febre amarela 
confi rmadas, com 11, na frente de Minas Gerais (sete), Rio 
de Janeiro (uma) e Distrito Federal (uma).

9) Qual a relação dos macacos com a febre 
amarela?

Em algumas cidades, macacos foram encontrados com 
sinais de agressão, e os veterinários suspeitam que tenham 
sido tentativas de matar os animais para prevenir a febre 

amarela. Mas os macacos não causam a doença. Assim 
como os seres humanos, eles são vítimas dos mosquitos 
transmissores.

Os macacos são os hospedeiros do vírus, mas apenas os 
mosquitos infectados são capazes de picar seres humanos 
e transmitir a febre amarela. Nas áreas urbanas, o próprio 
ser humano é o hospedeiro, e apenas o mosquito Aedes 
Aegypti transmite a doença.

10) Qual a origem da febre amarela?

A origem do vírus causador da febre amarela foi motivo 
de discussão e polêmica durante muito tempo. Porém 
estudos recentes, utilizando novas técnicas de biologia 
molecular, comprovaram que sua origem é africana. O 
primeiro relato de epidemia de uma doença semelhante 
à febre amarela é de um manuscrito maia de 1648, em 
Yucatán, no México.

Na Europa, a febre amarela já havia se manifestado antes 
dos anos 1700, mas foi em 1730, na Península Ibérica, que 
se deu a primeira epidemia, causando a morte de 2,2 mil 
pessoas. Nos séculos XVIII e XIX, os Estados Unidos foram 
acometidos repetidas vezes por epidemias devastadoras, 
quando a doença era levada através de navios procedentes 
das índias Ocidentais e do Caribe.

No Brasil, a febre amarela apareceu pela primeira vez em 
Pernambuco, no ano de 1685, onde permaneceu durante 
10 anos. A cidade de Salvador também foi atingida, com 
cerca de 900 mortes em seis anos.

A realização de grandes campanhas de prevenção pos-
sibilitou o controle das epidemias, mantendo um período 
de silêncio epidemiológico por cerca de 150 anos no país. 
A última ocorrência de febre amarela urbana no Brasil foi 
em 1942, no Acre (ANSA).

"Os sintomas surgem 
de forma aguda. 
A pessoa quase 
sempre começa a 
se sentir muito mal 
repentinamente", 
disse o médico Marco 
Antonio Pontes, clínico 
geral do Hospital São 
Camilo, em São Paulo



News@TI
Paulistano poderá opinar sobre a licitação do 
transporte municipal pelo Facebook

@ A consulta pública sobre a licitação do transporte municipal de São 
Paulo acaba de ganhar uma força nas redes sociais.  Por meio de 

um app de e-cidadania baseado no Facebook, lançado nesta segunda, 
8 de janeiro, os paulistanos poderão opinar sobre 10 pontos-chave do 
edital que regerá o transporte público da cidade nas próximas décadas, 
incluindo temas que infl uenciam a composição das tarifas.  Ao fi nal do 
processo, em 03 de fevereiro, todas as respostas serão repassadas à 
Prefeitura pelos canais por ela oferecidos para a participação popular. 
Cada um dos pontos abordados pela plataforma de e-cidadania virá 
acompanhado de uma explicação sobre sua importância e o detalha-
mento do que está bom, do que está ruim e do que falta a respeito 
dele no edital do transporte público. Endereço para participação no 
facebook: https://www.facebook.com/cidadesdossonhos

  
Cursos intensivos de férias para crianças e 
adolescentes

@A MadCode oferece cursos de férias, lúdicos e divertidos, para 
adolescentes e crianças, a partir de 5 anos. Os cursos têm duração 

de uma semana, de segunda-feira a sexta-feira, três horas por dia, e 
podem ser feitos até a última semana de janeiro. Os alunos aprendem 
conteúdos de programação, como noções básicas de algoritmos, coman-
dos, como fazer edição de programas e os conceitos de programação 
de computadores, que abrangem o desenvolvimento de aplicativos e 
de jogos no universo 3D. O App Inventor, para crianças com 14 anos 
ou mais; o Kodu 3D, para crianças de 7 a 9 anos; o Minecraft Mini, para 
crianças de 5 a 7 anos; e o Roblox 3D, para a faixa etária dos 10 aos 
13 anos, são os cursos de férias da MadCode. Mais informações sobre 
os cursos estão no website da MadCode (www.madcode.com.br) ou 
por contato telefônico nos números (11) 3541-1293 e (21) 3400-8020.

São Paulo, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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A jornada para nuvem, 

assunto ainda muito atual 

nas áreas de TI de todas 

as empresas que nasceram 

com sistemas on-premise, 

pode ter diferentes níveis 

de complexidade

Para empresas recen-
tes, com um número de 
aplicações reduzido, os 

projetos costumam ser mais 
simples. Já para empresas com 
grande histórico de existência, 
é comum que ocorram projetos 
de mais de um ano de duração, 
somente para migrar as aplica-
ções e rotinas.

Quando se fala em modernizar 
as aplicações para usufruir das 
vantagens de estar na nuvem, 
este prazo é ainda maior. Em 
ambos os cenários, uma série de 
aspectos precisam ser analisa-
dos, observados e monitorados 
para que o sucesso seja garan-
tido, como:

1 - Segurança: defi nir 

políticas e proteger 

aplicações

Como na maioria das invasões 
e ataques a sistemas, a engenha-
ria social aplicada no contexto 
da cloud é a maior preocupação 
da maioria dos profi ssionais de 
segurança consultados. Senhas 
fracas e falta de cuidado ao defi -
nir as políticas de quais usuários 
possuem acesso a quais tipos 
de ações no ambiente são os 
principais problemas. Portanto, 
crie políticas claras de acessos 
e responsabilidades para cada 
usuário, que deverá deve ter 
permissão para fazer estrita-
mente aquilo que lhe é atribuído. 
Os usuários superadmins são 
para uma ou duas pessoas na 
companhia inteira, que possuam 
confi ança e maturidade para 
orquestrar todo o time.

Outro aspecto importante da 
segurança na cloud é a defi nição, 
junto ao time de desenvolvimento 
e arquitetos principalmente, das 
políticas de acesso às APIs da 
empresa. Uma API que tenha 
capacidade de alterar dados sen-
síveis da companhia deve possuir 
acesso, protocolos e segurança 
restritos à sua fi nalidade.

2 - Validação para impedir 

perda de informações

Em projetos de migração de 
dados, como bancos de dados, 
ou arquivos de quaisquer tipos, 
seja com fi nalidade de manter 
backup, alta disponibilidade ou 
performance, validações preci-
sam ser executadas para garantir 
a integridade do que foi migrado 
e também eliminar risco de 
perda de grandes quantidades 
de informações.

Para migrações de grandes 
volumes, como TB de dados, é 
importante verifi car se a quan-
tidade de arquivos na origem é 
igual a do destino e se o tamanho 
total é idêntico nas duas pon-
tas. Já para bancos de dados, 
a mesma verifi cação é válida e 
útil em um primeiro momento, 
porém, como provavelmente 
haverá alteração para funcionar 
no novo ambiente, as validações 
da integridade e funcionamento 
da aplicação em si são indispen-
sáveis e devem ser efetuadas 
por pessoas com profundo co-
nhecimento do funcionamento 
da mesma.

3 - Legislação: verifi car 

aderência com o negócio

A legislação coloca pé no freio 
de migrações governamentais há 
anos e afeta diretamente o negó-
cio de empresas do setor fi nan-
ceiro, por obrigar que os dados 
sejam armazenados fi sicamente 
em território brasileiro. Mesmo 
com a existência de datacenters 
no Brasil, as migrações, às vezes, 
não são possíveis, pois os cloud 
providers mantêm replicação 
automática dos dados e não há 
como garantir que eles fi carão 
somente na região selecionada.

Para outras aplicações, não 
relacionadas ao governo e se-
tor fi nanceiro, o marco civil da 
internet garante que boa parte 
das empresas estejam livres 
destas restrições, e é um bom 
ponto de partida para consulta 
e tirar dúvidas.

4- Arquitetura

Transferir aplicações do cená-
rio on-premise para a nuvem em 
formato AS-IS é uma alternativa 
quando as restrições do negócio 
relacionam o tempo envolvido 

diretamente. Porém, simples-
mente transferir a localização 
de um servidor não resolverá 
problemas relacionados à arqui-
tetura da aplicação, tais como 
performance, escalabilidade, 
estabilidade, telemetria, etc.

Quando a jornada para nuvem 
começa a abranger a forma como 
as aplicações foram desenvol-
vidas, vários novos benefícios 
podem ser explorados, como:

Arquitetura: Acoplamento/
Lock-in – usar serviços auto-
gerenciados ou não? Serviços 
como AWS Lambda, Amazon 
RDS, Google App Engine, Google 
Cloud Spanner, entre outros, 
trazem excelentes benefícios: 
mais velocidade ao time de 
desenvolvimento; tempo de 
desenvolvimento investido para 
conectar uma aplicação a este 
serviço; redução de custos - a 
abstração criada pelos cloud 
providers sobre cada um destes 
serviços, que faz com que não 
seja transparente a forma como 
cada um deles opera. A estraté-
gia de execução dos serviços fi ca 
a cargo do cloud provider, que 
usará os recursos de hardware e 
software da melhor maneira pos-
sível, pois detém conhecimento 
de todo o seu parque.

Estes e outros pontos devem 
ser avaliados e levados em 
consideração, tendo ciência de 
um importante trade-off: o aco-
plamento. Quanto mais serviços 
autogerenciados forem usados, 
maior será a dependência da-
quela aplicação e, consequen-
temente, o lock-in com aquele 
cloud provider.

Arquitetura: Custos – Enten-
der o funcionamento da aplicação 
e defi nir o melhor serviço a ser 
usado para resolver determinado 
problema é uma forma de reduzir 
custos signifi cativamente. Um 
exemplo facilmente tangível é o 
uso de hardware da nuvem com 
automatizações, disponíveis a ní-
vel de console de administrador, 
ou ainda via APIs que permitem 
alterações em nível de código, 
para reduzir custos com hardwa-
re daquela aplicação.

A maioria das aplicações 
possuem picos de consumo. A 
arquitetura e planejamento da 
aplicação permitirão a elastici-
dade da quantidade de hardware 
usado para prover as funciona-
lidades de acordo com a janela 
de tempo necessária.

Arquitetura: Telemetria – é 
necessária quando as aplica-
ções começam a crescer, e a 
quantidade de hardware e re-
cursos envolvidos na operação 
se torna maior. Por exemplo: 
uma aplicação que possua 10 
microsserviços, e cada um está 
distribuído em até 5 máquinas 
físicas - se um problema ocorre, 
é inviável acessar cada uma das 
50 máquinas procurando por 
onde aquela falha ocorreu. Para 
solucionar tal problema, podem 
ser tomadas ações proativas e 
reativas. 

Arquitetura: Latência - sempre 
que há um movimento para nuvem 
e o assunto latência é amplamente 
discutido. Ela sempre existirá. 
Mas é necessário verifi car a ade-
rência do negócio e eventuais 
maneiras de impedir que a latên-
cia afete, de forma relevante, o 
funcionamento de sistemas:

• Latência entre pedido e res-
posta do usuário, para migrações 
AS-IS: para sistemas que so-
mente distribuem informações, 
a confi guração de CDN pode 
ser a solução completa. Para 
sistemas que possuem situações 
transacionais, talvez seja neces-
sário mantê-los em datacenters 
fi sicamente próximos, ou ainda 
avaliar práticas de arquitetura;

• Latência dentro da própria 
aplicação: caso hajam muitos 
microsserviços disponíveis, 
em muitas máquinas, bancos 
de dados diferentes com as 
informações descentralizadas, 
e ainda mais de uma cloud 
envolvida, além da latência 
cliente-servidor, haverá latência 
internamente na aplicação, que 
precisa ser trabalhada por meio 
de práticas de arquitetura, como 
cache, fi las, etc, para prevenir 
que isto impacte o usuário fi nal.

http://time.com/4841014/
cloud-data-security-cyberse-
curity-hackers/

http://www.computerweekly.
com/news/450296599/Cloud-
-security-concerns-rise-as-in-
vestment-grows-report-shows

(*) É líder de área de desenvolvimento 
de software na ilegra e mestre em 

computação aplicada, possui 9 anos 
de experiência na área de TI.

Pontos de atenção na 
jornada para nuvem

Guilherme Sesterheim (*)

Grant Bourzikas (*)
 

Não só o papel do CISO está mudando, mas também o rela-
cionamento dele com a organização em que trabalha. Antes 
eles reportavam ao CIO, agora reportam diretamente ao 

CEO ou ao Conselho Administrativo. Em seu novo papel, o CISO 
também precisa de diversas novas habilidades.

 
O cargo foi introduzido pela primeira vez na organização co-

mercial moderna para monitorar e analisar possíveis riscos de 
segurança para a empresa. Tradicionalmente, esses profi ssionais 
vieram do lado mais técnico e talvez não precisassem entender 
todo o negócio. Liderança, comunicação e background de ne-
gócios podem não ter sido requisitos para o trabalho até então. 
Mas isso está mudando. 

 
Com ameaças cada vez mais avançadas, é justo dizer que as 

diretorias corporativas estão enxergando a importância da se-
gurança cibernética. O desafi o para o CISO moderno é discutir 
os problemas do negócio que causam os desafi os de segurança 
(versus a tecnologia apenas). Quando os CISOs trazem ideias 
para a mesa executiva que são colocadas em termos de escolhas 
e integração de negócios, é mais provável que as questões sejam 
abordadas e corrigidas.

 
Os papéis do CIO e do CISO são diferentes. Ambos estão envol-

vidos com Tecnologia da Informação, mas de diferentes ângulos. 
O papel do CIO é assegurar a disponibilidade da informações para 
administrar o negócio; o do CISO é garantir segurança sem afetar 
a disponibilidade dos serviços empresariais. Este poderia ser um 
relacionamento adversário, mas abordado adequadamente - de 
um ponto de vista holístico - pode funcionar bem.

 
Toda organização gerencia a segurança de forma diferente, 

com base nas suas necessidades e estrutura interna. O CIO tra-
dicionalmente trabalha ao lado da gestão de uma empresa e é 
focado na operação interna. O CISO, por sua vez, é direcionado 

O novo papel da segurança da 
informação na gestão corporativa
Com o crescimento do mundo digital, acompanhamos também um enorme crescimento das ameaças 
cibernéticas. Estas variam de pequenas ações irritantes até desastres catastrófi cos. E à medida que 
essas ameaças evoluem, também vemos a evolução de um personagem anteriormente ignorado: o 
Diretor de Segurança da Informação, ou CISO (Chief Information Security Offi cer)

para fora. Além disso, como o CISO frequentemente reportava 
ao CIO, nem sempre eram vistos como pares. Uma percepção é 
que os CIOs são veteranos e líderes experientes, e os CISOs são 
mais jovens e mais especializados. 

 
O papel do CISO tornou-se mais elevado devido à importância do 

gerenciamento de dados na era digital. Sem a segurança cibernética 
uma empresa pode ser seriamente comprometida, tanto moneta-
riamente como em reputação. Para muitas empresas, informações 
e segurança não fazem parte do negócio; elas são o negócio.

 
O CISO também se tornou o responsável por trabalhar com os 

fornecedores de segurança cibernética. Como existem mais de 
mil empresas de segurança cibernética de diferentes tamanhos 
e escopos, sua função inclui fazer com que os diferentes tipos de 
software funcionem juntos. Uma vez que isso seja realizado, ele 
também precisa comunicar como as ferramentas estão atuando 
com a classifi cação e arquivamento.

 
Atualmente os CISOs devem olhar para o negócio como um todo 

e não se concentrarem na tecnologia. Se focar apenas nas esco-
lhas técnicas, pode-se considerar a segurança cibernética como 
um custo. É preciso uma abordagem certa para se concentrar no 
negócio e gerenciar o meio ambiente, além de comunicar como 
a segurança é importante para o sucesso da empresa.

 
Em resumo, o CISO de hoje tem um papel importante e ex-

pandido na gestão da segurança da empresa. Eles devem ter 
um relacionamento com o CEO e com o Conselho, para que as 
organizações possam avaliar com precisão suas vulnerabilidades. 
Um bom CISO também é um bom líder e comunicador, alguém 
que pode infl uenciar a organização para garantir a segurança e 
disponibilidade de sistemas. Ou seja, o papel evoluiu da função 
específi ca para uma parte vital da gestão de uma empresa.

 
(*) É vice-presidente e diretor de segurança da informação da McAfee.

Com o avanço da tecnologia 
surgem a todo instante faci-
lidades para o dia a dia das 
pessoas. Mesmo os mais re-
sistentes à era digital acabam 
aderindo às mudanças por 
conta dos benefícios propor-
cionados. Nos últimos meses, 
observou-se um grande movi-
mento para a substituição de 
documentos de identifi cação 
em papel por eletrônicos, que 
podem ser armazenados em 
smartphones e tablets, dis-
positivos indispensáveis nos 
dias atuais e utilizados por 
grande parte da população. 

São vários os exemplos, 
como o e-Título, um aplicativo 
para Android e iOS que permitirá o armazenamento da versão 
digital do título de eleitor. Segundo informações do site do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a medida é benéfi ca para a 
Justiça Eleitoral, porque permitirá a redução de custos rela-
cionados aos extravios de documentos, emissões de segunda 
vias, suprimentos para impressão etc. Já o cidadão terá seus 
dados eleitorais sempre disponíveis, sem o risco de extravios 
e de deterioração do formato em papel. 

A Carteira de Trabalho Digital é outro caso. Desde novem-
bro passado, o trabalhador pode acessar suas informações 
de Qualifi cação Civil e de Contratos de Trabalho diretamente 
do celular ou tablet. Para isso, basta baixar o aplicativo, de 
acordo com o respectivo sistema operacional do dispositivo. 
A novidade não elimina a versão impressa que continua sendo 
disponibilizada. 

Por fi m, no próximo mês, em fevereiro, deve entrar em vigor 
em todo o país CNH Digital que também poderá ser armaze-
nada em dispositivos móveis. Ela é destinada aos motoristas 
quem já têm a versão da CNH com QR Code, que começou a 

ser emitida em maio de 2017. 
Quem se enquadra neste 
perfi l,  poderá requisitá-la no 
site do Denatran, mediante 
o uso do Certifi cado Digital 
ICP-Brasil.  Quem não tem 
Certifi cado, precisará ir pes-
soalmente em um dos postos 
do Detran. Neste caso, é o 
Certifi cado que garantirá a 
autenticidade da requisição 
on-line, já que ele é um do-
cumento de identifi cação no 
meio eletrônico.

E, por falar em Certifi cado 
Digital, a versão destinada 
para a identifi cação digital do 
cidadão, surgiu em 2001 com 
a criação da Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, cadeia hierárquica de 
confi ança que viabiliza a emissão desses documentos. Atual-
mente, há vários tipos de Certifi cados, sendo que um deles é 
o e-CPF, a versão digital do documento em cartão Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF. Com ele, o contribuinte pode realizar 
diversos serviços no meio digital, como assinar documentos com 
validade jurídica - sem papel e sem caneta, enviar a declaração 
do imposto de renda com mais facilidade, acessar o e-CAC da 
Receita Federal e dar andamento a diversos processos sem ter 
que comparecer a um posto físico, entre outros.  

Essas possibilidades deixam claro que a transformação 
digital chegou aos serviços públicos e que deve ser amplia-
da cada vez mais por conta dos benefícios proporcionados. 
Possibilitar aos cidadãos o acesso a informações primordiais 
por meio de dispositivos móveis promove comodidade a ele e 
sustentabilidade e efi ciência operacional à máquina pública. 
Todos os lados ganham. 

(Fonte: Julio Cosentino é vice-presidente da Certisign e presidente da 
Associação Nacional de Certifi cação Digital - ANCD).

A transformação digital chegou aos 
documentos de identifi cação
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta sexta é o quarto dia da lunação. Lua em um bom aspecto com Urano dá movimento e novas ideias. Às 09h53 a Lua 
faz um aspecto negativo com Marte e fi ca fora de curso e nos torna mais agressivos e impacientes. A tarde deve ser agitada 
tornando o dia muito produtivo para a busca de novas atividades e fazer algo diferente, fora do comum. Às 18h28 a 
Lua ingressa em Peixes e o astral vai fi car mais sensível e romântico. Mercúrio em bom aspecto com Netuno melhora a 
intuição e permite relaxar, meditar e receber mensagens sensoriais, aumentando a espiritualidade. As atividades ligadas 
a arte e a beleza fi carão favorecidas. 
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Às 09h53 a Lua faz um aspecto 
negativo com Marte e fi ca fora de 
curso e O torna mais agressivo e 
impaciente. Um novo contato social 
que pode gerar otimismo e boa 
disposição neste fi nal de semana. 
Apenas controle a ansiedade e 
mantenha a produtividade em alta. 
52/752 – Vermelho.

Este dia favorável da semana será 
bom para fazer ajustes na sua rotina 
e mudanças no modo de encarar uma 
situação nova. O momento é bom para 
atender bem as pessoas terá ótimos 
resultados, pois todos estão mais 
sensíveis. 79/379 – Azul. 

Dê mais carinho a quem o ama, 
para receber o mesmo afeto e 
atenção, mas evite as viagens, 
ainda mais de última hora. O 
sentimento coletivo o torna mais 
frio e isso abala relacionamentos. 
Aumenta a tendência à intuição e a 
mediunidade no qual a imaginação 
se faz mais ativa. 82/582 – Amarelo.

A Lua em Peixes valoriza seu lado 
mais intenso e emocional, demonstre 
o que sente pelas pessoas íntimas e 
seu amor. A tarde deve ser agitada 
tornando o dia muito produtivo 
para a busca de novas atividades e 
fazer algo diferente, fora do comum. 
36/236 – Verde.

Para quem tem uma atividade será 
um período bastante produtivo. 
Pode haver forte reação ao que se 
considera ofensa, até mesmo quando 
ela existe apenas no pensamento. 
Dedique a sua atenção a alguém, 
trate todos bem e terá momentos 
felizes. 34/534 – Branco. 

Fará contatos importantes para o 
futuro, mas faça tudo bem pensado. 
A humildade pode ser a grande 
força que o impulsionará por novos 
caminhos. Com a Lua nova em 
seu signo oposto Peixes, trate as 
pessoas com mais delicadeza, com 
compaixão e de forma sonhadora. 
33/233 – Verde.

Mercúrio em bom aspecto com 
Netuno melhora a intuição e 
permite relaxar, meditar e receber 
mensagens sensoriais, aumentando 
a espiritualidade. Certos receios 
podem vir à tona e provocar 
barreiras que só serão vencidas 
com determinação. 95/595 – Escuras.

Com a Lua em Peixes na fase nova o 
ajudará a se manifestar facilmente. 
Não basta confi ança, mas bom senso 
para alcançar tranquilidade e paz 
nesta sexta. Não querendo fi car só 
pode entregar-se a paixões que o 
farão sofrer depois. As atividades 
ligadas a arte e a beleza fi carão 
favorecidas. 67/867 – Branco.

O dia é indicador de alegria e 
felicidade, dia de Vênus e dia 
do amor. Se souber agir poderá 
aumentar seus ganhos já a partir 
deste fi nal de semana ainda mais 
em uma nova atividade comercial. 
Vem aí um fi nal de semana especial 
para a diversão e ambientes agitados. 
43/643 – Amarelo.

Lua em um bom aspecto com Urano 
dá movimento e novas ideias. Às 
09h53 a Lua faz um aspecto negativo 
com Marte e fi ca fora de curso e nos 
torna mais agressivos e impacientes. 
De manhã haverá tendência a maior 
distração e até aos devaneios. 32/832 
– Azul.

A Lua na fase nova em seu signo 
ajuda a decidir corretamente 
através da intuição e sensibilidade. 
Mercúrio em bom aspecto com 
Netuno melhora a intuição e 
permite relaxar, meditar e receber 
mensagens sensoriais, aumentando 
a espiritualidade. 37/737 – Branco.

Talvez seja melhor fi car perto dos 
amigos e da pessoa amada para que 
sua vida social permaneça ativa. É 
um dia de dinamismo, inventividade 
e mais disposição para realizar as 
tarefas domésticas. Às 18h28 a 
Lua ingressa em Peixes e o astral 
vai fi car mais sensível e romântico. 
77/877 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 19 de Janeiro de 2018. Dia de São Canuto, São Mário, São 
Júlio, Santa Marta, e Dia do Anjo Mebahel, cuja virtude é a proteção. 
Hoje aniversaria a cantora Dolly Parton que faz 72 anos, o cantor Gian, 
da dupla Gian e Giovanni que nasceu em 1967 e o ator Thiago Lacerda 
que faz 40 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tem um profundo apreço 
pelos laços familiares e compromissos assumidos. Precisa manter o 
controle de tudo para não se sentir dependente. Gosta de estar em 
evidência, embora nem sempre admita isso. É desconfi ado e sempre 
age com prudência. A tristeza pode ser um dos poucos problemas, 
mais do que a saúde que é sempre boa.  Orgulho, desconfi ança e frieza 
são obstáculos para suas realizações. A competição, a efi ciência e a 
organização além de valorizar os detalhes o levam a ter sucesso em 
seu próprio negócio.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e 
difícil. Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, 
prejuízos por excesso de confi ança. O carro tem 
como símbolo mudança, se no sonho estiver 
viajando por uma longa estrada. Sofrer acidentes 
sem fi car machucado, solução dos seus problemas 
e mudança para melhorar na vida. Números de 
sorte: 14, 22, 64, 67 e 86.

Simpatias que funcionam
Ter alto astral em casa: Para afastar os maus 
fl uídos de sua casa e chamar a sorte, você deve 
utilizar uma vela. No quintal ou no jardim, acenda a 
vela em intenção a Nossa Senhora do Desterro (tem 
que ser num lugar que tenha terra) e diga: Nossa 
Senhora do Desterro, dê paz ás almas desterradas 
e as desterre de minha casa. Deixe a vela queimar 
até o fi m e depois jogue o que sobrar no lixo.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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(bras.)
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Caldeia
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imposto ao
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Filho em

2017
O precon-
ceito pro-
movido por
"skinheads"

Estágio 
do inseto

Fundado
na heran-
ça cultural

"Uma (?)!":
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nenhum!

(?)-verde,
hortaliça
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viagens

Culto secreto
Cantor carioca que

fez shows com a Ve-
lha Guarda da Portela

Vazia
Lao-(?),
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chinês
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contribuinte no site
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Sudeste
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(edifício)
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em inglês

Destreza
(p. ext.)

Atividade
da savana
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da Liga
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Enfurecer

1.101, em
romanos

Acre
(sigla)

3/omã. 4/nori — tour. 8/mistério. 11/minoritária.
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Extermínio
Depois de Caranguejo 

Overdrive, o grupo carioca 
Aquela Cia traz o drama de 
Pedro Kosovski, Guanaba-
ra Canibal, a partir do dia 
20 de janeiro. Em cena, 
estórias e personagens en-
volvidos com o extermínio 
indígena durante a ocupa-
ção e urbanização do Rio 
de Janeiro. Com Carolina 
Virguez, Matheus Macena, 
Reinaldo Junior e outros. 

Serviço: Sesc 24 de maio, R. 24 de 
Maio, 109, tel. 3350-6300. Sexta 21h; 
sábado 18h e 21h, domingo 18h. Ingesso: 
R$ 30. Até 18/02.

Um respeitável pai de família, por puro fetiche, 
leva para casa uma amante absolutamente inusitada? 
Ou quando, pior ainda, um ladrão aparece e a ambos 
prende no banheiro da residência? E para completar 
a confusão, no desenrolar da estória descobre-se que 
a amante é nada menos do que uma parente próxima 
da mulher traída, um parente a quem ela sempre 
escondeu do marido justamente pelo inusitado do 
seu jeito de ser? Hilariante e surpreendente comédia 
“A Banheira” apresenta uma sequência de cenas 
onde, quanto mais parece que tudo vai se resolver, 
mais tudo se complica. Com dinâmica ágil e surpre-
endente a cada cena, a peça  leva o expectador a 
desmanchar-se em gargalhadas e certamente o faz 
também refl etir sobre muitos valores sociais e morais 
que estão presentes na arte diária de convivência 
humana.Com Du Kammargo, Silvio Toledo, Carol 
Hubner, Reginaldo Faidi e Carolina Stofella. 

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela 
Vista, tel. 3289-2358. Sextas e sábados às 21h30. Ingressos: R$ 
60 e R$ 70. Até 24/02.

Elenco da peça “Fala Sério, Gente!”.

Sucesso de público e 
crítica, espetáculo teen 
reestreia com texto 
de Thalita Rebouças, 
direção de Jarbas 
Homem de Mello e 
produção de Claudia 
Raia e Kananda Raia

Fala sério que Malu vai 
voltar aos palcos?! É 
mais uma chance de o 

público conferir os dilemas de 
adolescência da personagem 
e se identifi car. Afi nal, são 
muitas questões para resolver 
com pouca idade e hormônios 
à fl or da pele: o primeiro beijo, 
o primeiro amor, os melhores 
amigos para sempre, a sala de 
aula e aquela prova de química 
que ninguém estudou. Será 
que já está na hora de começar 
a namorar? Por que a minha 
mãe insiste em me tratar 
como criança? Como agir em 
um encontro com o crush? A 
fórmula do espetáculo “Fala 
Sério, Gente!”, já aprovada 
pelo público, continua a mes-
ma: os dramas e conquistas 
adolescentes são retratados 
em formato de crônica, de 
forma leve, musical e com 

Walmir Borges

Walmir Borges lança seu terceiro trabalho solo Melhor 
Momento e faz show de lançamento  tocando sucessos 
e novas músicas, como ‘Prisma’, ‘Cada Dia Mais Linda’ e 
‘A Gente se dá tão Bem’.Walmir Borges (voz e guitarra) 
será acompanhado por Daniel de Paula (bateria), Robinho 
Tavares (baixo), Marcio Forte (percussão), Andre Freitas 
(teclados), Will Bone (trombone), Vivi Vigilato (backing 
vocal) e Andre Mota (backing vocal). Ele ainda recebe, 
como convidados especiais, três dos muitos artistas com 
quem já trabalhou: Wilson Simoninha, Dexter e Péricles.

 
Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sexta (26) e sábado (27) às 21h30. 

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

“Fala Sério, Gente!”
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muito humor. Malu já é grande 
conhecida do público: ela é a 
protagonista da série de livros 
de Thalita, que são best sellers 
infanto-juvenis, e também está 
na telona na adaptação de “Fala 
Sério, Mãe!”, sucesso de bilhe-

teria. Onze jovens atores levam 
o público por uma jornada de 
alegrias e tristezas dessa fase, 
que é tão emblemática. Com 
Artur Volpi, Caio Menk, Camila 
Brandrão, Gabriela Camisot-
ti, Giovanna Rangel, Isabela 

Quadros, Juliana Moulin, Júlia 
Ritondaro, Rhener Freitas, 
Robson Lima e Thiago Franzé.

Serviço: Teatro das Artes (Shopping 
Eldorado), Av. Rebouças, 3970, Pinheiros, 
tel. 3034-0075. Sábados e domingos às 18h. 
Ingresso: R$ 70. Até 25/02.

Lançamento
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Novos inícios
Muitas mudanças estiveram acontecendo para muitos de vocês e 
isto é como um renascimento em uma nova energia e, bem, até é. 
Estes momentos o estiveram preparando para uma grande mudança, 
assim tome medidas para garantir que você está preparado para 
entrar em seus novos contratos. Determine a sua intenção e faça 
as escolhas que são melhores para você. Embora seja importante 
considerar os efeitos que as mudanças têm sobre aqueles que você 
ama, você deve sempre fazer o que é certo e melhor para você a 
longo prazo. Um futuro brilhante é assegurado com determinação, 
com um pouco de trabalho e algumas parcerias criativas. Estes são 
os novos inícios e juntos vocês são mais poderosos. É ao aprende-
rem a trabalhar juntos em direção a um objetivo comum que vocês 
veem a magia que pode acontecer com um bom trabalho em equipe. 
Embora seja bom considerar as tradições do passado, este é um 
novo tempo, assim receba o futuro de suas próprias criações, como 
é agora este tempo. O Mantra para hoje é: “Estou acolhendo esta 
nova e poderosa energia e assumindo o comando de minha vida e 
de meu destino.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias

Sharon Taphorn
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A inovação é um dos 

tópicos mais discutidos 

no meio empresarial 

contemporâneo e tal 

debate faz todo o sentido, 

visto que, sem inovar, as 

empresas estão restritas 

a fazerem sempre as 

mesmas coisas e a 

trabalharem com os 

mesmos processos e 

produtos

Se esta postura de mercado 
podia até ser aceita há 
algumas décadas atrás, 

o fato é que hoje, em virtude 
do dinamismo das economias 
digitais e do ritmo das inovações 
disruptivas que surgem a todo 
momento, a grande verdade é 
que os empreendedores não 
têm mais escolha frente ao pro-
gresso: ou inova-se ou o negócio 
está fadado a ser superado pela 
concorrência.

Por isso mesmo, a inovação 
não deve fi car apenas no discur-
so, mas fazer parte de todos os 
departamentos de um negócio. 
Além disso, para que a sociedade 
como um todo usufrua dos be-
nefícios das atitudes inovadoras, 
é importante que elas estejam 
presentes tanto no ambiente 
público, quanto no ambiente 
privado. Para tanto, precisamos 
entender quais são as bases da 
inovação nas organizações.

O que é a inovação? Tom 
Peters, um dos principais espe-
cialistas em gestão do mundo, 
explica que “para a empresa 
excelente, a inovação é a única 
coisa permanente.” E no que 
realmente consiste a inovação? 
Inovar é dar espaço e desen-
volver o novo, mas também, 
readaptar processos, rotinas 
ou os modelos de gestão de um 
negócio.

Uma mentalidade inovadora 
sabe que nós somos os responsá-
veis pela produção de mudanças, 
pela condução do futuro e do 
desenvolvimento econômico. 
Pense, por exemplo, em todas 
as revoluções econômicas que 
vivemos ao longo dos séculos 
motivadas por criações inovado-
ras que vão desde as máquinas a 
vapor até os robôs de inteligência 
artifi cial, os quais se tornam cada 
vez mais sofi sticados ao longo 
do tempo. Tudo isso, obviamen-
te, transforma as relações do 

mercado e, as companhias com 
maior alinhamento no quesito 
inovação, tendem a se destacar 
perante as demais.

As bases da inovação em 
uma empresa - Se você deseja 
difundir um comportamento 
mais inovador em seu negócio, 
ao menos cinco pontos devem 
ser levados em conta:    

• Incentivo a criatividade - O 
espaço para uma cultura criativa 
deve ser desenvolvido, incen-
tivado e validado pelo gestor. 
Estimule suas equipes a produzir 
novas ideias e ouça as sugestões 
que podem trazer benefícios 
para o seu negócio.

• Conhecimento - O conheci-
mento é a base para qualquer 
criação. Busque por colabora-
dores ávidos por conhecimento, 
novos desafi os e sempre abertos 
para a aprendizagem. Além dis-
so, incentive-os a adquirir novos 
saberes, afi nal, a inovação pode 
surgir das mais diversas fontes.

• Integração - Estimule a con-
versa produtiva e o debate de 
ideias entre seus colaboradores. 
A troca de experiências é outro 
pilar que favorece o surgimento 
das iniciativas inovadoras.

• Cultura organizacional - O 
que fará com que um funcionário 
colabore para o progresso de 
seu negócio? Além de fatores 
básicos como o reconhecimento 
e a remuneração, é crucial que 
ele conheça e se identifi que 
com a cultura organizacional 
da empresa. Deste modo, você 
terá funcionários motivados, que 
acreditam no negócio e podem 
trazer soluções para os desafi os 
diários da companhia.

• Liberdade - Liberdade impli-
ca aceitar que, eventualmente, 
falhas podem ocorrer. Não 
puna erros de modo a coibir a 
criatividade de suas equipes, ao 
contrário, de a chance para que 
seus colaboradores corrijam os 
processos. Só com real liberda-
de para o desenvolvimento de 
ideias é possível ver o surgimen-
to de uma cultura de inovação.

Por fi m, não se esqueça, inovar 
é apostar no futuro. Não abra 
mão da evolução de sua empresa!

(*) - Sócio e diretor-geral do Hotel 
Terras Altas, é presidente da 

Associação dos Dirigentes de Vendas 
e Marketing do Brasil (ADVB). 

A inovação é o motor 
das organizações

Latif Abrão Jr (*)

netjen@netjen.com.br Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue parawww.netjen.com.br T : 3106-4171
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Grupos extremistas foram responsáveis por 59% das mortes ocorridas em episódios de crimes de 

ódio em 2017 nos EUA. 

O número de casos atribuí-
dos aos supremacistas 
brancos dobrou no ano 

passado em relação a 2016. As 
informações foram divulgadas 
pela Liga Antidifamação (do 
inglês Anti-Defamation League
-ADL), uma Ong internacional 
que combate o antissemitismo 
e o racismo.

Segundo o relatório, o núme-
ro de mortes provocadas pela 
supremacia branca supera os 
assassinatos cometidos por 
extremistas islâmicos, por 
exemplo.  Os supremacistas 
brancos são diretamente res-
ponsáveis por 18 das 34 mortes 
relacionadas ao extremismo 
em 2017. Nove foram ligadas a 
grupos extremistas islâmicos. 
O ano de 2017 foi o quinto da 
história com maior quantidade 
de homicídios por grupos extre-
mistas desde 1970. 

A Ong mostra que grupos 
extremistas de direita foram 
responsáveis por 59% das 
mortes ocorridas em episódios 
de crimes de ódio em 2017 nos 
Estados Unidos. No topo da lis-
ta aparecem os supremacistas 
brancos, com 71% dos casos. 
Há no país cerca de 917 grupos 
radicais em ação. O diretor 
da Ong, Jonathan Greenblatt, 
lembrou que no ano passado 
três casos de extremismo ti-

EUA: mortes provocadas
por supremacistas

brancos duplicam em um ano
Os supremacistas brancos foram responsáveis por sete em cada dez assassinatos causados por grupos 
extremistas em 2017
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veram destaque - dois ataques 
ligados a um terrorista islâmico 
e outro da supremacia branca 
em Charlosttesvile. “Isso é 
um  lembrete austero de que o 
extremismo doméstico é uma 
séria ameaça à nossa segurança 
”, disse.

Ele lembrou também que 
não se pode ignorar uma 
forma de extremismo em 
detrimento de outro. “Quan-
do supremacistas brancos 
e outros extremistas estão 

mais encorajados e encontrar 
novos públicos para os seus 
pontos de vista cheios de 
ódio, a violência ganha espa-
ço”, afirmou. Outro ponto do 
relatório observou uma onda 
emergente de assassinatos 
por nacionalistas negros. 
Grupos com essa classificação 
foram responsáveis por cinco 
assassinatos.

Como conclusão, o grupo 
recomenda maior comprome-
timento das autoridades em 

combater o racismo. Autorida-
des federais e estaduais devem 
apoiar adequadamente progra-
mas para combater todas as 
formas de extremismo violento, 
incluindo a decorrente de am-
bas as organizações terroristas 
internacionais e movimentos 
extremistas domésticos. O 
relatório foi feito com base em 
dados ofi ciais do FBI e da jus-
tiça norte-americana. O estudo 
é realizado anualmente pela 
Ong (ABr).

A Ong Human Rights Watch 
(HRW) lançou ontem (18) rela-
tório em que analisa as práticas 
de direitos humanos em mais de 
90 países. No caso do Brasil, a 
entidade pede que as autorida-
des brasileiras tomem medidas 
para conter as execuções extra-
judiciais cometidas pela polícia. 
Conforme levantamento do 
Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública, foram registrados 
4.224 assassinatos cometidos 
por policiais militares e civis em 
2016, um acréscimo de 26% em 
relação ao ano anterior.

Na avaliação da HRW, essa 
situação foi agravada com a 
aprovação, em outubro, pelo 
Congresso, de lei que permite 
que militares das Forças Ar-
madas que cometerem crimes 
dolosos contra civis, durante 
operações de Garantia da Lei 
e da Ordem, sejam julgados 
pela Justiça Militar, e não mais 
pela Justiça comum. As Forças 
Armadas foram acionadas, no 

Mulheres fazem caminhada em solidariedade

às manifestações feministas na América Latina,

que tem países com alta taxa de feminicídio.

Human Rights Watch cobra medidas para 
conter mortes cometidas por policiais

lado, a HRW destaca que as 
execuções extrajudiciais tam-
bém colocam em risco a vida 
de policiais que fi cam sujeitos 
a retaliações, aumentando a 
violência durante confrontos 
com criminosos. Nesse senti-
do, a organização aponta que 
437 policiais foram mortos no 
país em 2016.

No tópico sobre os direitos 
das mulheres, a HRW avalia 
que a implementação da Lei 
Maria da Penha ainda está in-
completa. O texto aponta que 
as delegacias especializadas 
contam com quadro de pessoal 
insufi ciente e que, geralmente, 
fecham durante a noite e aos 
fi nais de semana. Além disso, 
critica o fato de as unidades es-
tarem concentradas nas gran-
des cidades. Em 2016, mais de 
4,6 mil mulheres foram mortas 
no Brasil. No mesmo período, o 
Ministério Público apresentou 
denúncia de pouco mais de 2,9 
mil casos (ABr).
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último ano, para garantir a se-
gurança pública em estados que 
enfrentaram crise fi nanceira e 
paralisação de policiais, como 
Rio de Janeiro e Espírito Santo.

“De acordo com as normas 
internacionais, execuções ex-
trajudiciais e outras violações 

graves de direitos humanos 
devem ser processadas e 
julgadas na Justiça Comum”, 
diz o relatório. Na ocasião, a 
transferência foi comemora-
da pelo Exército e criticada 
por organizações ligadas aos 
direitos humanos. Por outro 

A Coreia do Norte competirá nas mo-
dalidades de patinação artística, esqui 
alpino, esqui cross-country e hóquei 
feminino nos Jogos Olímpicos de Pye-
ongchang, anunciou ontem (18) o líder 
do comitê local, Lee Hee-beom.

O anúncio vem após os representan-
tes dos dois países terem se reunido e 
acertado a participação sob a bandeira 
única na competição, um fato histórico 
dada a tensão que aumentou de maneira 
exponencial nos últimos meses.

O presidente do comitê não detalhou 
o número de atletas norte-coreanos que 
irão ao país porque esse ainda será defi -
nido durante uma reunião da organização 
do evento com o Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI) em Lausanne, na Suíça, 
neste sábado (20). Além de Lee e dos 
membros do COI, o encontro também 
contará com representantes das duas 
Coreias.

Já na delegação que acompanhará 
os atletas, estima-se que 370 pessoas 
atravessem a fronteira para acompanhar 
a competição, entre orquestra, torce-
dores e líderes de torcida. Os Jogos de 
Pyeongchang ocorrem entre os dias 9 e 
25 de fevereiro. No campo da política in-
ternacional, no entanto, a situação sobre 
a Coreia do Norte ainda continua muito 
tensa. Hoje, o vice-ministro das Relações 
Exteriores da Rússia, Igor Morgulov, 

Coreia do Norte disputará 4 modalidades 
nos Jogos Olímpicos

Estima-se que 370 pessoas atravessem a fronteira para acompanhar a competição,

entre orquestra, torcedores e líderes de torcida. 
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afi rmou que as acusações do presidente 
Donald Trump, são “infundadas”.

“A Rússia está absorvendo plena-
mente as obrigações previstas nas 
resoluções do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas”, disse Morgulov 
à agência russa Tass. Trump acusou 
os russos de não estarem respeitando 
as regras e comercializando produ-
tos proibidos com Pyongyang. Além 
de acusar o Kremlin, os EUA ainda 
anunciaram que enviarão três tipos 
de bombardeiros para a ilha de Guam, 
onde tem uma base militar estratégica 

para responder aos possíveis ataques 
de Kim Jong-un.

Segundo o comando do US Pacifi c 
Air Force, seis bombardeiros B-52, que 
podem transportar ogivas nucleares, 
e 300 homens da equipe reserva fo-
ram levados para a base de Andersen, 
onde já há outros seis bombardeiros 
estratégicos supersônicos B-1 e três 
bombardeiros B-2, que difi cilmente são 
detectados por radares. De acordo com 
os norte-americanos, esse é “um sinal de 
responsabilidade com os países aliados 
da área” (ANSA).

Semadar Marques (*)

Começo de ano é sinônimo de 
esperança. É quando temos a 
oportunidade de fi nalizar tudo 
que não terminamos no ano 
anterior ou colocar em prática 
aqueles hábitos que sempre 
quisemos ter, e que agora chegou 
a hora de começar. 

Mas isso requer esforço. Pa-
ciência. Força de vontade. E 
nesse contexto, se não estiver-
mos preparados para aliar isso 
a correria e sufocos que podem 
vir pela frente – sim, é um novo 
ano, mas tudo continua exata-
mente de onde parou – é bem 
possível render-se a irritação e 
ao stress, o que pode te fazer 
desistir de assumir ainda mais 
compromissos.

Por isso, preparei algumas di-
cas para que você fi que zen nesse 
início de ano e consiga realizar 
todos os objetivos sonhados no 
último dia 31.
 • Identifi que tudo que precisa 

ser feito - Investir tempo 
em anotar tudo que está 
pendente e/ou que você 
quer dar início é uma das 
melhores formas de minimi-
zar o stress e se organizar 
melhor para os novos há-
bitos e compromissos que 
estão por vir. Você pode 
elencar quais tarefas são 
importantes e quais delas 
podem ser delegadas ou 
mesmo eliminadas. Defi na 
aquilo que é realmente prio-
ridade e foque sua atenção 
nisso;

 • Priorize o que lhe faz bem – e 
dedique tempo a isso! - Fazer 
coisas bacanas para si, como 
presentear-se com uma de-

liciosa massagem, assistir a 
um pôr do sol ou tomar um 
drink com os amigos são 
ótimas formas de distrair 
e relaxar a mente. Isso 
não pode ser considerado 
egoísmo e sim qualidade 
de vida e bem estar e é algo 
que precisa ser privilegiado. 
Ficar um tempo curtindo 
a própria companhia é um 
belo mimo que você pode 
oferecer a si;

 • Você não tem controle sobre 
tudo – e tudo bem - Sim, po-
derão ter momentos em que 
você verá as coisas fugindo 
ao seu controle. E está tudo 
bem. Pegue leve com você 
mesmo e não exija tanto de 
si. Quem realmente gosta 
de você irá relevar algum 
eventual deslize;

 • Meditar é para você sim! 
- Qualquer pessoa pode 
meditar. Ela proporciona 
inúmeros benefícios, dentre 
eles o relaxamento físico e 
mental, a assertividade fren-
te às adversidades, clareza 
e foco mental. Portanto, 
tentar não é tão difícil as-
sim. Preste atenção em sua 
respiração, às sensações do 
seu corpo e respire profun-
damente. Existem milhares 
de técnicas disponíveis e 
você pode começar com dois 
ou cinco minutos diários. 

O importante mesmo é co-
meçar.

(*) - Especialista em Empatia, 
Liderança Colaborativa, Propósito 
de Vida e Inteligência Emocional. 

Através de palestras, conferências 
e workshops sobre esses temas, 

inspirar as pessoas a irem atrás do 
que lhes faz plenamente felizes (www.

semadarmarques.com.br). 

Dicas quentes para começar 
o ano com o pé direito



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

A música auxilia a resgatar o som 

primevo da história de cada um, 

permitindo a ilusão de fusionamento 

como se a separação pudesse ser 

desfeita

Recentemente viveu-se os festejos de Natal 
e passagem de ano. “Adeus Ano Velho, 
Feliz Ano Novo”. Esses rituais, mantidos na 

cultura ocidental, perpetuam uma nova esperança 
de completude e, ainda que a razão possa mostrar 
o contrário, o sonho é indispensável para motivar 
e movimentar as subjetividades e a coletividade. 
Ter a expectativa de que a vida vai melhorar, de 
que os projetos poderão se realizar, leva a um 
pulsar mais expansivo, caloroso e colorido, o que 
produz maior refl exão e emoção sobre o papel 
da humanidade na Terra. 

A experiência da música, a audiência da so-
noridade do Outro, pode propiciar momentos 
de reencontro com imagens e lugares onde se 
possa estar e ser, restabelecendo laços por vezes 
rompidos devido a situações traumáticas. 

A música impacta tanto os momentos de dor 
como os de alegria. Nas festas que reúnem uma 
coletividade, recordações são afl oradas, às vezes 
com estranhamento, mas, muitas vezes como um 
novo espetáculo a ser encenado. Traz prospecção 
de vida abundante e próspera, pela via da potência 
criadora que contém, ainda que fantasiosamente, 
todas as possibilidades de felicidade e prazer. 
Não se trata, contudo, de considerar somente o 
aspecto sonhador, mas de uma renovação con-
tínua da esperança no devir. 

Tomar consciência de que se está no mundo 
não apenas junto a outros e sim, tecendo uma 
teia, que bem arquitetada, com bases sólidas pode 
oferecer um continente seguro, embora ladeada 
de águas agitadas, possibilita a estruturação de 
vínculos de confi ança. A boa consistência desse 
ambiente permitirá que o processo intergera-
cional se desenvolva com novas perspectivas, 
alicerçadas na experiência compartilhada que 
desabrocha em saúde psíquica. 

Compreender aspectos do mundo intrapsíquico 

e do mundo exterior, corrobora para o desenvol-
vimento da consciência do sujeito na vida social, 
como uma forma de saber da existência de leis, 
regras e normas que limitam as fronteiras da 
destrutividade natural, presente na impulsivi-
dade humana.  

Embora, haja diferenças entre as culturas 
de países heterogêneos, a possibilidade de um 
olhar especial para o humano, pode levar a um 
entendimento que ultrapassa as fronteiras do 
individualismo, fortalecendo a grupalidade que 
exige a aceitação do Outro como alguém que 
propõe desafi os frente ao estrangeiro. Construir 
intersubjetividade, implica numa superação 
contínua de se despir frente ao outro, num 
processo de fortalecimento de vínculos afetivos. 

O amadurecimento dessa condição de convivên-
cia conduz a uma melodia que agrega tonalidades, 
edifi cando um ritmo marcado pela sintonia de 
passos que caminham na mesma direção, numa 
dinâmica de vários matizes, ainda que conser-
vando as singularidades. Quando a cooperação 
se instala, as relações mediadas pela música, bem 
como por uma escuta acolhedora, prescindem de 
comunicação por uma língua em comum. 

O homem, como ser faltante, deseja algo por 
uma necessidade biológica e uma demanda de 
amor, através de um ciclo que se repete cons-
tantemente. A música, nesse sentido, vem em 
auxílio dessa solicitação inconsciente e, porque 
penetra os ouvidos, quando sentida, é capaz de 
traduzir essa dimensão ativa do sonoro, gerando 
repercussões psíquicas de satisfação do desejo. 
Assim, ainda que por um lapso de tempo, atre-
lado aos seus sonhos e fantasias, o sujeito atinge 
a plenitude. 

(*)ROSEMARY MANTOVANI - Pianista, compositora 
C.D.M.SP – Poetisa M.O.C.P.B. É autora do livro “Poemas 

de Amor e Vida” Prêmio Cultura Nacional - Psicóloga, com 
pós em neuropsicologia, cursando Especialização em 

Neurociências FMUSP. (rosemary9mantovani@gmail.com) 

(**)SUELI RUGNO - Psicóloga – IPUSP. Doutora em 
Semiótica e Linguística Geral – FFLCHUSP. Especialista 

em Psicologia Hospitalar-INCOR-HCFMUSP Bacharel em 
Letras Clássicas e Vernáculas – FFLCHUSP - Participa do 

LAPSO-IPUSP (srugno@gmail.com)

Música e Psicologia
na promoção da Saúde

Rosemary Mantovani(*) e Sueli Rugno(**)
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O pretendente: WAGNER DE LIMA PEREIRA, divorciado, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, 16/05/1970, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Carlindo Pereira e de Severina Maria de Lima Pereira. A pretendente: 
ISABEL CRISTINA MOREIRA PORTO, divorciada, profi ssão médica, nascida no Rio de 
Janeiro - RJ, 22/09/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Carlos Alberto Lima Porto e de Maria Dagmar Porto.

O pretendente: FABIANO BELTRÃO BARCIK, solteiro, profi ssão economista, nascido 
em Curitiba - PR, 27/09/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Odilon Barcik e de Eleonora Beltrão Barcik. A pretendente: MARÍLIA 
FURLAN, solteira, profi ssão química, nascida em São Paulo - SP, 11/06/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rene Furlan e de Eliélza Maria 
Fonseca Furlan.

O pretendente: MURILO GIL STIAQUE, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
Brasília - DF, 09/12/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de João Francisco Stiaque e de Mercedes Gil Beiro Stiaque. A pretendente: BRUNA 
GALLO CASANOVA, solteira, profi ssão administradora, nascida em Rio Claro - SP, 
01/01/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Afonso 
Fernando Riani Casanova e de Mariângela Gallo Casanova.

O pretendente: JOSEPH TEPERMAN, solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
São Paulo - SP, 12/02/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Isac Chapira Teperman e de Miriam Bernstein. A pretendente: MARCELA 
BIGIO, solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, 16/09/1986, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ralph Ezra Bigio e de Suzana 
Jablonka Bigio.

O pretendente: ALEXANDRE SALGUEIRO PAWLOWSKI, solteiro, profi ssão gerente 
de vendas, nascido no Rio de Janeiro - RJ, 28/02/1968, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Magno Augustus Pawlowski e de Celia Maria 
Salgueiro Pawlowski. A pretendente: DANIELA FRANCO BUENO LOBO MARTINS, 
divorciada, profi ssão servidora pública, nascida em Varginha - MG, 14/12/1972, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ronaldo Paiva Bueno 
e de Celia Franco Bueno.

O pretendente: MARCELO NOGUEIRA TAYAR, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, 13/10/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ricardo de Barros Tayar e de Marilia Vaz Guimarães Nogueira Tayar. 
A pretendente: DAIANE DA SILVA OLIVEIRA, solteira, profi ssão médica, nascida em 
São Paulo - SP, 03/02/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Valmir Veras Oliveira e de Marinalva da Silva Oliveira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: TOMÁS VICENTE DE AZEVEDO ROGÉ FERREIRA, solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, 26/06/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Antonio Rogé Ferreira Junior e de Luiza 
Whitaker Vicente de Azevedo Rogé Ferreira. A pretendente: GISELA BARREIRA 
MARCONDES, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, 21/09/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Warwick Villela de 
Oliveira Marcondes Filho e de Maria Pia Barreira Marcondes.

O pretendente: FERNANDO BLOISA ARMELIN, solteiro, profi ssão médico veterinário, 
nascido em São Paulo - SP, 13/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ruy Armelin e de Suzie Bloisa Armelin. A pretendente: MARISTELA 
COPRIVA JANEIRO, solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, 
28/11/1990, residente e domiciliada na Vila Mariana, São Paulo - SP, fi lha de Aldemir 
Janeiro e de Marcia Copriva Janeiro.

O pretendente: ELCIO BONAFÉ SANTOS, solteiro, profi ssão bancário, nascido em São 
Paulo - SP, 27/12/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Oduvaldo de Almeida Santos e de Lucia Maria de Alencar Bonafé. A pretendente: 
LILIAN PACHECO DE MEDEIROS FERRO, solteira, profi ssão economista, nascida em 
São Paulo - SP, 25/12/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Edson Ferro e de Teresa Pacheco de Medeiros Ferro.

A pretendente: JULIANA TEIXEIRA MACHADO, solteira, profi ssão médica, nascida 
em Osasco - SP, 28/09/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Adhemar Teixeira Machado e de Maria Luzia de Oliveira Leite. A 
pretendente: LUCIANA DOS SANTOS MARTORANO, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, 27/12/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco José Martorano e de Ana Maria dos Santos 
Martorano.

O pretendente: GABRIEL VIEIRA DRUMMOND, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Belo Horizonte - MG, 09/08/1981, residente e domiciliado no Jardim Europa, 
São Paulo - SP, fi lho de Marco Antônio Moura Drummond e de Tânia Galizzi Vieira 
Drummond. A pretendente: MARIANA SARNO DRUMOND, solteira, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascida em Itaú de Minas - MG, 07/02/1986, residente e domiciliada no 
Jardim Europa, São Paulo - SP, fi lha de Saulo Henrique Drumond Fialho e de Ana Luiza 
Sarno Drumond.

O pretendente: MATEUS PEREIRA FUNARI, solteiro, profi ssão médico, nascido em 
São Francisco, CA/EUA, 25/04/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marcelo Buarque de Gusmão Funari e de Maria Claudia Cintra 
Pereira Funari. A pretendente: SIMONE ROSA E SILVA DA COSTA MANSO, solteira, 
profi ssão engenheira, nascida em São José dos Campos - SP, 10/10/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maurilio Sebastião da Costa e de 
Thais Helena Rosa Silva da Costa.

O pretendente: RAFAEL JULIANO PEDROSO, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, 24/10/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Pedroso e de Liliana Maria Juliano 
Pedroso. A pretendente: MICHELE OLIMPIO COSTA, divorciada, profi ssão chefe 
de cozinha, nascida em São Paulo - SP, 10/04/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Aparecido da Costa e de Izabel Olimpio da 
Silva da Costa.

O pretendente: FELIPE KENJI SHIKASHO, solteiro, profi ssão ux designer, nascido em 
São Paulo - SP, 12/08/1983, residente e domiciliado na Super Quadra Morumbi, São 
Paulo - SP, fi lho de Yukio Shikasho e de Helena Tiemi Ikuta Shikasho. A pretendente: 
HELENA HIROKO SAITO, solteira, profi ssão bancária, nascida em Guatapará - SP, 
03/07/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Choichi 
Saito e de Felicia Kimie Saito.

O pretendente: DANILO BITENCOURT PLANCONA, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, 09/07/1984, residente e domiciliado em Interlagos, São 
Paulo - SP, fi lho de Honorio Araujo Placona e de Rose Belotto Bitencourt Araujo 
Placona. A pretendente: ALINE GARCIA COSTA, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, 05/03/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aguinaldo Vieira Costa e de Naide Garcia Costa. Obs.: 
Tendo sido enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do 
pretendente.

O pretendente: GABRIEL GIRARDI BAYMA, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, 31/03/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Helio Bezerra Bayma e de Sandra Girardi Bayma. A pretendente: CAMILA 
KOBASHI CASSAS, solteira, profi ssão confeiteira, nascida em São Paulo - SP, 
18/09/1988, residente e domiciliada no Ibirapuera, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio 
Fagundes Cassas e de Yeda Lúcia Kobashi Cassas.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial
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O pretendente: PAULO JOSÉ MACEDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/01/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Agenor José da Silva Neto e de Leonor Macedo da 
Silva. A pretendente: ÉRIKA MARIANA DALL'AGNOL JUNHO, estado civil solteira, 
profi ssão publicitária, nascida em Jacareí - SP, no dia 26/11/1985, residente e domiciliada 
na Vila Mariana, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Pereira Junho e de Leda Dall'Ag-
nol. Obs.: Cópia do Edital recebida do Ofi cial de Registro Civil do 09º Subdistrito - Vila 
Mariana, desta Capital.

O pretendente: MICHAEL DOS SANTOS FRANCISCO, estado civil solteiro, profi s-
são vendedor, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 31/07/1997, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adriano Francisco e de Andrea 
dos Santos Francisco. A pretendente: REBECCA LIMA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 23/10/1998, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Damião dos Santos e de 
Quiteria Maria de Lima Santos.

O pretendente: LEANDRO CELSO LINO, estado civil solteiro, profi ssão técnico de me-
catrônica, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 09/08/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Lopes Lino e de Maria de Fátima Lino. 
A pretendente: ROBERTA LINHARES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida nesta Capital, Vila Noca Cachoeirinha - SP, no dia 21/12/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Gomes de Almeida e de 
Maria de Fátima Linhares de Almeida.

O pretendente: RENATO DIAS MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 25/03/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odair Marques e de Lourdes Dias Marques. 
A pretendente: VANESSA POMPEU DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 14/07/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmilson Ferreira dos Santos e 
de Andréia da Silva Pompeu.

O pretendente: VALDIVINO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido no Distrito de Jandinópolis, Município de Leópolis - PR, no dia 02/09/1967, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdson José da 
Silva e de Adelide Rosa da Silva. A pretendente: CRISTIANE GAZE, estado civil 
divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, 
no dia 25/04/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Mario Gaze e de Hatsue Gaze.

O pretendente: RODRIGO PETERSEN DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 15/06/1981, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Oliveira e de Rute Petersen 
de Oliveira. A pretendente: ANGELICA RODRIGUES SARTORI, estado civil solteira, 
profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 11/11/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Donizetti Sartori e de 
Rosangela Gomes Rodrigues Prado Sartori.

O pretendente: JONATAS MARTAURO SERAFIM, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de profissão, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 13/03/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson Serafim 
e de Rose Marie Martauro Serafim. A pretendente: KARINA STEFANI GONÇAL-
VES FRANCISCO, estado civil solteira, profissão atendente de telemarketing, 
nascida nesta Capital, Jaraguá - SP, no dia 25/02/1998, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Antonio Francisco e de Edilene 
de Oliveira Gonçalves.

O pretendente: EDINALDO MENDES DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão 
trocador de óleo, nascido em São Gonçalo do Sapucaí - MG, no dia 14/05/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Virgílio Francisco 
da Cruz e de Vanizia das Graças Mendes da Cruz. A pretendente: JULIANA CRIS-
TINA DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente de backoffi  ce, 
nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 12/12/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Aparecido da Silva e de 
Sandra Regina de Oliveira.

O pretendente: NATALICIO SILVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão as-
sistente de processamento, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 25/12/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Cordeiro da Silva 
e de Maria de Lourdes Silveira Silva. A pretendente: IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Potiraguá - BA, no dia 07/08/1972, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio Alves da Silva e 
de Jaci Morais de Oliveira.

O pretendente: MARCELO AUGUSTO FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 28/09/1982, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ferreira de Farias e de Rosa 
de Lourdes Sgravetto. A pretendente: SONIA AMARAL NERIS, estado civil solteira, 
profi ssão faturista, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 12/01/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro Neris Costa e de 
Zenilca Amaral Neris.

O pretendente: CARLOS FERNANDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
manobrista, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 28/12/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto da Silva e de 
Maria do Carmo da Silva. A pretendente: CAMILA MIRANDA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
no dia 03/01/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Pereira dos Santos e de Izabel Pereira Miranda.

O pretendente: FABRICIO COSTA MICHELATO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de testes, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 07/03/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Airton Luiz Michelato e de Tania 
Conceição Costa Michelato. A pretendente: GABRIELA RIBEIRO VIANA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de compras, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, 
no dia 06/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos Augusto Viana e de Maria do Socorro Ribeiro Viana.

O pretendente: CLEVERSON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Cumbe - SE, no dia 10/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Romidio dos Santos e de Pureza dos Santos. A pretendente: 
EDILENE FELIX DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Parnaíba - PI (Registrada em Planaltina - GO), no dia 28/09/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Sousa Dias e de Edileuza Vaz Felix.

O pretendente: CAIO CESAR ZANETI, estado civil divorciado, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/08/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Zaneti e de Maria Emilia Cardoso 
Zaneti. A pretendente: FERNANDA FERREIRA ALCANTARA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de cadastro, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 
26/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jesimiel 
Alcantara de Souza e de Ione Ferreira Evangelista.

O pretendente: VINICIUS MAZIERO COELHO, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 01/03/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Sergio Coelho e de Thereza Brunilda Maziero. 
A pretendente: NATÉRCIA VIEIRA STAMATO, estado civil solteira, profi ssão funcionária 
pública, nascida em Bauru (1º Subdistrito) - SP, no dia 10/11/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo José Stamato Filho e de Solange Vieira Stamato.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MIGUEL DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 15/05/1942, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Luiz de Oliveira e de Mercedes Gonçalves de 
Oliveira. A convivente: ROSA MARIA DA SILVA, estado civil viúva, profi ssão professora, 
nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 16/05/1948, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dagemar da Silva e de Natalina Malieno da Silva. 
Obs.: Findo prazo legal e não havendo oposição de impedimento, será feito de imediato 
o registro da conversão da união estável em casamento.

O convivente: RICARDO VEIGA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público estadual, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 07/10/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Aparecido Gonçalves e de Eunice 
Veiga Gonçalves. A convivente: GIOVANNA MITCHIGUIAN, estado civil solteira, profi ssão 
nutricionista, nascida nesta Capital, Santa Efi gênia - SP, no dia 09/09/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Mitchiguian e de Valesca 
Mitchiguian. Obs.: Findo prazo legal e não havendo oposição de impedimento, será feito 
de imediato o registro da conversão da união estável em casamento.
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
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: JORGE EMYGDIO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Guararema - SP, no dia (15/12/1940), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Rodrigues dos Santos e de Joanna 
Emygdio dos Santos. A pretendente: ANTONINA MARIA DE JESUS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Urandi (Distrito de Tauápe no Município de Licínio de Almei-
da) - BA, no dia (06/06/1930), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Angelo José de Souza e de Josina Maria de Jesus.

Raphael Swierczynski (*)

Porém, quando se fala 
em economizar, esta é 
a resolução mais difícil, 

pois além das faturas que mos-
tram o descontrole fi nanceiro 
na despedida do ano velho, 
começam a chegar os boletos 
de IPVA, IPTU, uniforme e 
material escolar e mais diver-
sas despesas que nos atingem 
logo em janeiro.

Não ter controle das fi nanças 
é uma característica muito co-
mum entre os brasileiros. Uma 
referência que confi rma este 
fato é o estudo “Retrospectiva 
2017 e Expectativas 2018 dos 
Consumidores”, encomendada 
pelo CNDL e pelo SPC Brasil, 
no qual 41,5% dos entrevis-
tados afirmaram que suas 
fi nanças pessoais pioraram no 
último ano, enquanto 37,1% a 
consideraram estável. No total, 
apenas uma pequena parcela 
(20,4%) respondeu que houve 
melhora.

Além disso, a pesquisa tam-
bém revela que os brasileiros 
mudaram o comportamento 
nos últimos dois anos para 
manter um padrão de vida 
confortável, destacando que 
quatro em cada dez entre-
vistados afi rmam terem sido 
obrigados a abrir mão de itens 
e serviços aos quais tinham 

2018 é o ano
de poupar dinheiro

acesso em épocas anteriores, 
como refeições fora de casa e 
a compra de itens de vestuário. 

Isso é refl exo da instabilida-
de econômica vivenciada nos 
últimos anos no Brasil e, em 
momentos de pouco crédito 
e juros altos, é preciso muita 
cautela na hora de utilizar as fa-
mosas - e temidas - facilidades 
como cartões e crediário. Por 
isso, o conselho mais importan-
te é: planejar, e, de preferência, 
com antecedência.

Pra começar, o ideal é pensar 
que isso não é um bicho de sete 
cabeças. 

Adotar hábitos simples, 
como uma planilha ou um con-
trole de gastos fi xos mensais, 
e implementar prazos para 
conquistar os objetivos é útil 
e ajuda a evitar gastos desne-
cessários no dia a dia. Com o 

Reprodução

O ano novo chegou e, com ele, o momento de colocar em prática as metas 
da virada, como entrar em uma academia, fazer dieta e, a mais popular, 
guardar dinheiro

conhecimento do que entra 
e sai da sua conta, é possível 
planejar desde aquela sonhada 
viagem até mesmo a troca de 
um smartphone.

Investir é a palavra do ano de 
2018, mas planejar é a premissa 
básica. As mudanças de hábitos 
impostas pela recessão podem 
ser adaptadas para permitirem 
um ou outro gasto extra, mas 
é importante sempre priorizar 
planos criados a médio e longo 
prazos. 

Se você quer alcançar um 
grande sonho na sua vida, nada 
melhor do que se precaver 
e já começar a poupar agora 
para curtir o que quiser para 
o futuro.

(*) - É CEO da Ciclic, primeira fi ntech 
brasileira a comercializar produtos de 

previdência complementar de forma 
totalmente digital (www.ciclic.com.br). 
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