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BOLSAS
O Ibovespa: +0,32% Pontos: 
81.219,50 Máxima de +0,58% : 
81.429 pontos Mínima de -0,13% 
: 80.854 pontos Volume: 8,51 
bilhões Variação em 2018: 6,31% 
Variação no mês: 6,31% Dow 
Jones: +0,15% (18h34) Pontos: 
26.057,75 Nasdaq: +0,44% 
(18h34) Pontos: 7.328,16 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2005 Venda: R$ 3,2010 
Variação: -0,26% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,28 Venda: R$ 3,38 
Variação: -0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2081 Venda: R$ 
3,2087 Variação: -0,13% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1930 
Venda: R$ 3,3500 Variação: 
-0,3% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,80% 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$ 1.333,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,45% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 136,400 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,2020 Variação: 
-0,33% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,223  Venda: US$ 1,223  
Variação: -0,1% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9140 Venda: R$ 
3,9160 Variação: -0,25% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8570 Ven-
da: R$ 4,0600 Variação: -0,49%.

vespa Futuro: +0,34% Pon-
tos: 81.475 Máxima (pontos): 
81.790 Mínima (pontos): 81.140 
. Global 40 Cotação: 883,121 
centavos de dólar Variação: 
+0,1%.

“Se eu acredito em 
Deus? Mas que valor 
poderia ter minha 
resposta, afi rmativa ou 
não? O que importa é 
saber se Deus acredita 
em mim”.
Mario Quintana (1906/1994)
Jornalista brasileiro

A Assembleia Geral Ex-
traordinária (AGE) 
da Caixa Econômica 

Federal aprovou na sexta-
-feira (19), em reunião, o 
novo estatuto do banco com 
novas regras para escolha e 
atuação de seus dirigentes. 
As regras também devem 
permitir, conforme a insti-
tuição, maior transparência 
nos processos decisórios e 
ainda prevê a criação de 
novos comitês estatutários.

Um dos pontos mais im-
portantes aprovados no 
novo estatuto é o processo 
de escolha e destituição de 
dirigentes da Caixa. Essa 

Caixa aprova novo estatuto 
com regras mais rígidas
para escolha de dirigentes

responsabilidade, que antes 
estava nas mãos do presiden-
te da República, passou para 
o Conselho de Administração 
do banco, que se manifestará 
depois do Comitê de Indica-
ção e Remuneração. Antes, 
o governo fazia a indicação 
por meio do Ministério da 
Fazenda e o consenso do 
Conselho de Administração 
da Caixa. Além disso, foram 
incluídos novos critérios para 
seleção dos vice-presidentes, 
como, por exemplo, o uso de 
consultoria especializada em 
recrutamento de executivos. 

A mudança é importante e 
ocorre em meio à polêmica 

de afastamento de quatro 
dos vice-presidentes da Caixa 
com suspeita de envolvimen-
to em casos de corrupção. 
Depois da pressão do MPF 
e, principalmente, do Banco 
Central, o presidente Temer 
cedeu e decidiu afastar os 
vice-presidentes Antônio 
Carlos Ferreira (Corpora-
tivo), Deusdina dos Reis 
Pereira (Fundos de Governo 
e Loterias), José Henrique 
Marques da Cruz (Clientes, 
Negócios e Transformação 
Digital) e Roberto Derziê de 
Sant’Anna (Governo).

O novo estatuto da Caixa 
também acrescentou impe-

O novo estatuto da Caixa também acrescentou impedimentos e vedações

mais rigorosas para a escolha de dirigentes do banco.

dimentos e vedações mais 
rigorosas para a escolha de 
dirigentes do banco, além 
de novos cr itér ios para 
perfil técnico, experiência, 
conduta, metas e resultados. 
Antes, eram exigidos apenas 
reputação ilibada, conheci-
mento técnico compatível 
com o cargo, graduação em 

curso superior e experiência 
profissional.

As atribuições em relação 
à Caixa, que antes eram 
exercidas pelo Ministério 
da Fazenda, passam a ser 
de responsabilidade da As-
sembleia Geral, que terá 
competência para eleger 
e destituir os membros do 

Conselho de Administração 
do banco e do Conselho Fis-
cal. Será ainda responsável 
por fixar a remuneração de 
administradores, aprovar as 
demonstrações financeiras, 
decidir questões no âmbito 
do conglomerado, como, por 
exemplo, fusões e aquisi-
ções (AE).

Após aparecer se movimen-
tando com um andador, o ex-
-jogador Pelé, de 77 anos, foi 
hospitalizado na sexta-feira 
(19), após ter desmaiado por 
exaustão, informou a Associa-
ção de Cronistas de Futebol 
da Inglaterra (FWA, na sigla 
em inglês). Com isso, o tri-
campeão mundial foi forçado 
a desmarcar um jantar em um 
hotel de Londres, na Inglaterra, 
que iria homenagear a carreira 
do ex-atleta.

“Nas primeiras horas da ma-
nhã de quinta-feira, Pelé des-
maiou e foi levado a um hospital 
no Brasil onde passou por uma 
série de exames, que apontaram 
para uma exaustão grave. Ele 
permaneceu no soro enquanto 
os médicos monitoravam sua 
recuperação. Felizmente, não 
há indicação de nada mais sério 
do que exaustão”, explicou em 
nota a FWA.

Essa não é a primeira vez 
que Pelé é hospitalizado. 
Anteriormente, o ex-jogador 
precisou fi car internado por 

Edson Arantes do Nascimento, 

Pelé, o “Rei do Futebol”.

O consórcio formado pelo 
grupo CCR e pela RuasInvest 
venceu na sexta-feira (19) o 
leilão da concessão das linhas 
5 - Lilás e 17 - Ouro, do metrô 
de São Paulo. A Via Mobilida-
de ofereceu R$ 553,8 milhões 
pela exploração dos serviços 
por 20 anos. O valor é quase 
três vezes maior dos R$ 194,3 
milhões de lance mínimo, re-
presentando um ágio de 185%. 
O outro grupo que disputava a 
concorrência, do qual partici-
pava, o sul-coreano Seul Metrô, 
apresentou uma proposta de R$ 
388,5 milhões, praticamente o 
dobro do lance mínimo.

O contrato prevê R$ 10,8 
bilhões de receitas tarifárias e 
com a exploração dos espaços 
comerciais e de publicidade. A 
Linha Lilás deverá ter, quando 
fi nalizada, 17 estações, ligando 
bairros do Capão Redondo à 
Chácara Klabin. A estimativa 
é que 850 mil pessoas usem 
essa linha. A Linha Ouro é um 
monotrilho que deverá ligar, 
com 10 estações, o Morumbi 
ao Aeroporto de Congonhas, 
transportando 200 mil pessoas 
por dia. São esperados ainda 
R$ 3 bilhões de investimentos 
e reinvestimentos dos admi-
nistradores.

Durante o leilão, o Sindicado 
dos Metroviários fez um protes-
to em frente a bolsa de valores 
contra a privatização dos servi-
ços. Na quinta-feira (18), uma 

O governador Alckmin bate o 

martelo com o fi m  do leilão.

O diretor-presidente da 
Agência Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamento do DF 
(Adasa), Paulo Salles, disse 
na sexta-feira (19) que a 
sociedade precisa estar pre-
parada para viver com menos 
água e que isso implica, do 
ponto de vista tecnológico, na 
aposta em técnicas de reúso 
da água. Durante palestra na 
Empresa Brasil de Comuni-
cação (EBC), o biólogo falou 
sobre os preparativos para o 
8º Fórum Mundial da Água, 
que ocorre em Brasília de 18 
a 23 de março.

“Precisamos rever nossos 
conceitos com relação ao uso 
da água e com relação à maneira 
como estamos tratando os re-
cursos naturais que garantem 
a permanência da água nos 
ecossistemas. É um processo 

Diretor-presidente da Adasa, 

Paulo Salles.

Collor é pré-candidato
O senador Fernando Collor 

de Mello (PTC-AL) anunciou na 
sexta-feira (19), que pretende se 
candidatar novamente à Presidên-
cia da República nas eleições gerais 
deste ano. “Digo a vocês que esse 
é um dos momentos mais impor-
tantes da minha vida pessoal. Hoje, 
a minha decisão está tomada: sou, 
sim, pré-candidato à Presidência 
da República”, afi rmou o senador 
alagoano.

São Paulo - Acorrentado e 
algemado, o ex-governador do 
Rio Sérgio Cabral foi levado ao 
Instituto médico-legal (IML) de 
Curitiba na sexta-feira (19). O 
pemedebista foi submetido a 
exames antes de ser transfe-
rido para o Complexo Médico-
-Penal, em Pinhais, na região 
metropolitana da capital para-
naense. Na quinta-feira (18), os 
juízes federais Sérgio Moro, da 
13ª Vara Federal, em Curitiba, 
e Caroline Vieira Figueiredo, 
da 7ª Vara Federal, do Rio, 
determinaram a remoção do 
ex-governador para o presídio 
no Paraná.

Relatório do Ministério Pú-
blico do Rio apontou luxos e 
muitas regalias na prisão em 
Benfi ca. A 11.ª Promotoria de 
Investigação Penal fi scalizou 
o local em 24 de novembro 
e destacou que na Galeria C, 
onde ainda estava preso Sérgio 
Cabral, e onde estão outros 
alvos da Lava Jato, havia “lin-
guiças fritas ainda quentes”. 
Os promotores encontraram 
“alimentos in natura diversos 
de frutas, como queijos e frios, 
pó de café, chás e alimentos que 
necessitavam de preparo com 
calor dentro da cela”.

O MP do Rio ajuizou ação 
civil pública por improbidade 
administrativa contra o ex-
-governador, o secretário de 
administração penitenciária, 
o subsecretário de gestão 

Cabral realizou exame de 

corpo de delito no IML de 

Curitiba.

Alckmin veta 
‘Segunda sem Carne’ 

São Paulo - O governador 
Geraldo Alckmin vetou na 
sexta-feira (19), o projeto que 
instituía o programa “Segunda 
Sem Carne” em restaurantes e 
refeitórios de órgãos públicos do 
Estado. A medida contou com 
o apoio e manifestação do setor 
produtivo de carnes. O projeto, 
do deputado Feliciano Filho, do 
PSC de São Paulo, havia sido 
aprovado pela Assembleia Le-
gislativa (Alesp) no fi m do ano 
passado e gerou polêmica entre 
políticos e indústria. 

No veto, publicado no Diário 
Ofi cial do Estado de sexta, o 
governador pontua que “a im-
posição, ainda que por um dia, 
de uma dieta/regime alimentar 
que, na verdade, representa ver-
dadeira ‘fi losofi a de vida’, pela 
via legislativa, encontra limites 
no direito à liberdade, expres-
samente garantido a todos pela 
Constituição Federal” (AE).
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Um grupo de cientistas inter-
nacionais desenvolveu um novo 
exame de sangue para o câncer, 
capaz de detectar oito tipos 
diferentes de tumores antes de-
les se espalharem para outras 
partes do corpo. Liderado por 
Joshua Cohen, da Universidade 
Johns Hopkins, em Baltimore, 
nos Estados Unidos, o estudo, 
baseado em uma análise com-
binada de DNA e proteínas, foi 
publicado na quinta-feira (18) 
na revista “Science”.

De acordo com a publicação, 
o “diagnóstico de câncer antes 
que haja metástases é uma das 
chaves para reduzir as mortes 
por esta doença no futuro”.

O estudo envolveu 1.005 
pacientes cujos cânceres - já 
pré-diagnosticados com base 
em seus sintomas - foram 
detectados com uma taxa de 
precisão de 69% a 98%. No 

ANSA

Sociedade precisa estar preparada 
para viver com menos água

e tornar a população mais bem-
-educada”, disse Salles ao se 
referir à crise hídrica em parte 
do país.

Além da necessidade de se 
avançar em técnicas de reúso, 
Salles também defendeu a bus-
ca por outras fontes de abaste-
cimento, como a dessalinização 
da água do mar em cidades 
litorâneas e, particularmente, 
no Nordeste brasileiro. “A 
água está presente em todas as 
atividades humanas, inclusive 
nas atividades econômicas. E o 
fórum vai tratar um pouco de 
cada coisa. Não é um evento 
científi co nem organizado ex-
clusivamente pra governo ou 
sociedade civil. É uma platafor-
ma que vai abordar todos esses 
assuntos numa perspectiva 
diversifi cada, para atender a 
todos os públicos” (ABr).

educacional que já vem sen-
do feito e acredito que esses 
momentos de difi culdade que 
estamos vivendo estimulam 
ainda mais nosso empenho no 
sentido de mudar essa cultura 

Pelé é hospitalizado 
após sofrer um desmaio

conta problemas no rim e na 
próstata. Além disso, precisou 
passar por uma cirurgia no 
quadril. Na festa de abertura do 
Campeonato Carioca, na última 
segunda-feira (15), Pelé, que é 
o embaixador da competição, 
precisou usar um andador para 
se locomover. Já em dezembro, 
no sorteio dos grupos da Copa 
do Mundo de 2018, na Rússia, o 
“Rei do Futebol” precisou usar 
uma cadeira de rodas (ANSA).

Acorrentado, Cabral foi 
levado ao IML de Curitiba

penitenciária, os diretores e 
subdiretores de Bangu VIII e 
da Cadeia Pública de Benfi ca, 
unidades prisionais que abri-
garam o emedebista, em razão 
do tratamento diferenciado. 
Sérgio Cabral está condenado 
a 87 anos de prisão na Lava 
Jato. Deste total, 14 anos e 
dois meses de reclusão por 
corrupção e lavagem de di-
nheiro foram impostos pelo 
juiz Sérgio Moro (AE).

Metrô: Consórcio paga R$ 
553 milhões por duas linhas

paralisação da categoria afetou 
o funcionamento de cinco 
linhas de metrô que servem a 
capital paulista. O governador 
Geraldo Alckmin rebateu as 
críticas de que o processo pu-
desse ser direcionado. “Isso é 
absolutamente irresponsável 
[acusar de direcionamento]. 
Nós fazemos leilão na bolsa, 
com absoluta transparência”, 
enfatizou em entrevista após 
o anúncio do resultado.

O Secretário Estadual de 
Transportes Metropolitanos, 
Clodoaldo Pelissioni, descar-
tou a possibilidade de que a 
privatização aumente os preços 
cobrados pelo transporte. Se-
gundo ele, o consórcio deverá 
receber cerca de R$ 1,77 por 
passageiro. O valor da passa-
gem, reajustada no início deste 
ano, é de R$ 4 (ABr).

Novo exame de sangue poderá 
detectar 8 tipos de câncer

primeiro momento, o novo 
método de diagnóstico foi 
criado para detectar a doença 
no ovário, fígado, estômago, 
pâncreas, esôfago, colorretal, 
pulmão e mama. 

Chamado de CancerSEEK, o 
exame analisa mutações em 16 
genes que estão vinculadas a 
diferentes tumores, bem como 
10 biomarcadores de proteínas 
que circulam no sangue. “Os 
pesquisadores encontraram o 
DNA dos tumores em circula-
ção no sangue junto ao nível 
de algumas proteínas, que 
podem ser indícios do desen-
volvimento do câncer”, revelou 
Fabrizio d’Adda di Fagagna, 
pesquisador do Instituto de 
Oncologia Molecular de Milano. 
Os cientistas acreditam que o 
custo deste exame de sangue 
poderá ser inferior a US$500 
dólares (ANSA).



www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue paranetjen@netjen.com.br

T : 3106-4171 F : 3107-2570

Página 2

Geral
São Paulo, sábado a segunda-feira, 20 a 22 de janeiro de 2018 

www.netjen.com.br

OPINIÃO
“Fazer amor” no 

trabalho é tendência

A sensibilidade, em 

breve, pode ser o 

diferencial do ser 

humano no ambiente de 

trabalho

Se passamos a maior parte 
de nossos dias no traba-
lho, nada melhor do que 

amar o que se faz e as pessoas 
com quem trabalha. Aqui, não 
me refi ro ao amor passional ou 
romantizaque desenvolvemos 
na vida pessoal. 

Para Humberto Maturana, “o 
amor é a emoção que constitui 
as ações de aceitar o outro 
como um legítimo outro na 
convivência”. Ou seja, amar 
o meu colega de trabalho 
signifi ca abrir um espaço de 
interações no qual eu legitimo 
a presença dele. Aceito como 
válido e importante seu papel 
e existência. 

Mas por que o amor passaria 
a ser tendência no ambiente 
de trabalho se, cada vez mais, 
somos condicionados a olhar 
para números, inovações tec-
nológicas e resultados para o 
negíocio? Parece utópico pen-
sar que gestores de negócios 
dedicariam tempo de sua ener-
gia colocando o amor em foco. 
Mas, ao aprofundar a visão de 
cenários futuros, chegamos à 
conclusão que, mais do que 
tecnologia e recursos de ino-
vação, o principal diferencial 
das organizações do futuro são 
características relacionadas 
às emoções, às relações de 
confi ança entre pessoas e à 
capacidade de amar. 

Em evento de inovação 
recentemente realizado pelo 
Grupo Bridge (IBEX – Inno-
vation Bridge Experience), 
especialistas como Sebastián 
Gaggero, CEO da Escuela 
Matríztica de Santiago, Traian 
Bruma, fundador da Universi-
dade Alternativa da Romênia e 
Celso Braga, Diretor do Grupo 
Bridge, apontaram habilidades 
relacionais, colaborativas e 
humanizadas como principais 
aspectos que sustentarão o 
futuro das organizações, edu-
cação e sociedade. O amor e 
a empatia passam a entrar na 
pauta das organizações.

A tecnologia já substituiu boa 
parte de atividades exercidas 
pelo ser humano. No primeiro 
momento, recursos tecnoló-
gicos substituíram trabalhos 
operacionais e o ser humano 
passou a se diferenciar por 
sua inteligência e capacidade 
pensar. Em um segundo mo-
mento, a tecnologia subiu para 

o nível da inteligência artifi cial. 
Se até ontem, a inteligência e 
conhecimento do ser humano 
eram os diferenciais, hoje já 
não é mais realidade. Então o 
que vai nos diferenciar? Para 
quê seremos úteis no trabalho? 
Que competência temos que 
não é possível ser substituída 
por um robô? 

A capacidade de amar, de 
sentir e se emocionar, em 
breve, podem ser os poucos 
diferenciais do ser humano 
no ambiente de trabalho. A 
possibilidade de demonstrar 
interesse genuíno no outro e 
estabelecer relações de pro-
funda confi ança é algo que 
continua nas mãos do Homem. 
É por este motivo que a huma-
nização tem entrado no foco 
das organizações que querem 
se preparar e se sustentar para 
este futuro.

Talvez, daqui um tempo, 
surja um terceiro momento de 
inovação no qual a tecnologia 
tente substituir até mesmo 
nossa sensibilidade. Alguns 
robôs possuem mecanismos 
sensoriais brilhantes.  No en-
tanto, o ser humano, natural-
mente, já é uma super potência 
sensorial e sensitiva capaz de 
alcançar feitos inimagináveis. 

Contudo, subutilizamos essa 
nossa aptidão, talvez justa-
mente por conta do grande 
foco que sempre fomos en-
sinados a ter no braçal ou no 
intelectual. É provável que, no 
futuro, sejamos estimulados 
a buscar autoconhecimento 
mais profundo e explorar mais 
nossos sentidos, a sensibilida-
de inerente ao ser humano e 
até mesmo a intuição.

Por este motivo, há uma 
tendência de mudança no 
foco do sistema educacional e 
nas organizações, que devem 
priorizar o desenvolvimento 
emocional. Isto é mais do 
que trabalhar inteligência 
emocional da forma como é 
comumente conhecida, no 
sentido de ter controle sobre 
os sentimentos, autoconfi ança 
e estabilidade emocional. 

Em algumas situações, a 
vantagem competitiva do ser 
humano em relação poderá 
ser justamente o contrário: 
seu descontrole, sua emoção 
afl orada, sua paixão, sua garra 
diante de um objetivo, seu 
‘brilho nos olhos’ diante de um 
propósito, ou até seu ‘sangue 
nos olhos’ diante de um desafi o. 

Coisas que um robô jamais 
terá.

(*) - É Gerente de Marketing
do Grupo Bridge.

Jorge Barros (*)
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Sair de casa e não ter onde 
estacionar o carro é um pro-
blema que incomoda boa parte 
dos consumidores brasileiros 
motorizados, ao ponto de fazê-
-los até mesmo a desistir de 
uma compra. Uma pesquisa 
inédita sobre os impactos da 
mobilidade urbana no varejo 
realizada em todas as capitais 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
revela que mais da metade das 
pessoas (52%) que possuem 
veículos no Brasil já deixou de 
comprar algo por não conse-
guir estacionar o carro ou a 
moto próximo ao comércio.

A boa condição de trânsito 
nas proximidades dos centros 
comerciais, assim como a 
presença de estacionamentos, 
são fatores que favorecem 
o fl uxo de pessoas e podem 
aumentar o faturamento das 
lojas. Sete em cada dez (69%) 
pessoas motorizadas disseram 
que dão preferência a centros 
comerciais que oferecem 
estacionamento próprio ou 
nas imediações (76%). Além 
disso, 42% dos entrevistados 
se recusam abertamente a 
fazer compras em lojas que 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) apro-
vou esta semana a Instrução Normativa 
Conjunta (INC), elaborada pela agência e 
pelo Ministério da Agricultura, que defi ne 
os procedimentos para aplicação da rastre-
abilidade ao longo da cadeia produtiva de 
produtos vegetais frescos (in natura) des-
tinados à alimentação humana. O objetivo 
é estabelecer um mecanismo para fi ns de 
monitoramento e controle de resíduos de 
agrotóxicos em produtos vegetais frescos 
em todo o território nacional. 

A rastreabilidade deve ser assegurada 

por cada ente da cadeia produtiva destes 
produtos em todas as etapas sob sua res-
ponsabilidade. A instrução estava prevista 
desde o ano passado e passou por 60 dias 
de consulta pública. Foram recebidas e 
avaliadas 74 sugestões pela Anvisa e pelo 
ministério para aprimoramento da pro-
posta. A partir de agora, respeitando os 
prazos estabelecidos nos anexos, os pro-
dutos vegetais frescos, ou seus envoltórios, 
suas caixas, sacarias e demais embalagens 
devem estar devidamente identifi cados, de 
forma a possibilitar o acesso, pelas autori-
dades competentes, aos registros com as 

informações obrigatórias.
A identifi cação pode ser realizada por 

meio de etiquetas impressas com carac-
teres alfanuméricos, código de barras, 
QR Code, ou qualquer outro sistema que 
permita identifi car os produtos vegetais 
frescos de forma única e inequívoca. A 
rastreabilidade de que trata a INC será 
fi scalizada pelos serviços de vigilância 
sanitária e pelo Ministério da Agricultura. 
A instrução será encaminhada para aprova-
ção da Secretaria de Defesa Agropecuária 
(SDA/Mapa) para posterior publicação no 
Diário Ofi cial da União (ABr).

Netfl ix libera 
1º trailer 
de série 
inspirada na 
Lava-Jato

A Netfl ix divulgou na última 
quinta-feira (18) o primeiro 
trailer da série “O Mecanis-
mo”, inspirada na Operação 
Lava-Jato. Sob direção de 
José Padilha (“Tropa de Elite” 
e “Narcos”) e Elena Soarez 
(“Eu, Tu, Eles”), o seriado 
terá estreia em 23 de março. 

Dentre os atores principais 
destacam-se Selton Mello, que 
interpreta um delegado apo-
sentado da Polícia Federal que 
investiga compulsivamente 
informações de um doleiro, 
e Carolina Abras, que segue 
os passos do personagem 
interpretado por Mello.

Além deles, o elenco da 
série conta com Enrique Diaz, 
Lee Taylor, Antonio Saboia, 
Jonathan Haagensen, Ales-
sandra Colasanti, Leonardo 
Medeiros e Susana Ribeiro. 
Essa não é a primeira série 
brasileira da Netfl ix. Em no-
vembro de 2016, a plataforma 
estreou o seriado “3%”. Além 
disso, a série norte-americana 
“Narcos” tem participação do 
ator brasileiro Wagner Moura 
(ANSA).

A “presumível” falta de atenção dos motoristas causou 34.406 acidentes

que resultaram na morte de 1.844 pessoas.

Só nas rodovias federais 
foram registrados 89.318 
acidentes graves, resul-

tando na morte de 6.244 pes-
soas e 83.978 feridos em 2017. 
Os números de mortos e feridos 
são menores que os de 2016, 
quando 6.419 pessoas morre-
ram e 87 mil fi caram feridas em 
96.590 acidentes nas rodovias 
federais - uma redução de 7,5% 
no total de acidentes; de 2,7% 
no número de óbitos e de 3,5% 
na quantidade de feridos.

De acordo com a PRF, a 
“presumível” falta de atenção 
dos motoristas causou 34.406 
acidentes que resultaram na 
morte de 1.844 pessoas. A 
condução em velocidade acima 
do permitido foi a causa de 
10.420 acidentes que mata-
ram 1.007 pessoas e deixaram 
9.658 feridos. Em seguida está 
a ingestão de álcool antes de 
dirigir, constatada em 6.441 
acidentes que resultaram em 
455 mortos e 6.023 feridos. O 
tipo de acidente mais frequente 
foi a colisão traseira, com 18% 
das ocorrências. Em seguida, 
está a saída de pista dos veículos 
(17,5%). Apesar disso, o tipo de 
acidente que mais resultou em 
mortes foi a colisão frontal, em 
que morreram 1.904 pessoas.
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Pesquisadores revelaram que 
uma área do cérebro é capaz de 
antecipar uma decisão de risco 
econômico em jogos de azar. A 
pesquisa, publicada no site “eNeu-
ro” foi realizada com pessoas que 
sofrem mal de Parkinson. Elas 
recebem um tratamento com 
dopaminérgicos, portanto tem 
mais probabilidade de adquirir o 
vício por esse tipo de jogo.

Ao comparar a atividade 
cerebral dessas pessoas com a 
de outros pacientes, viciados 
ou não em jogos, descobriu-se 
que as operações na área do cé-
rebro conhecida como “Núcleo 
Subtalâmico” são diferente em 
jogadores. Com os resultados, 
foi possível estimar atitudes em 
situações de risco, baseadas na 
baixa frequência cerebral no 
momento das jogadas.

Essas descobertas ajudam a 
esclarecer o papel do Núcleo 

Subtalâmico na tomada de 
decisão e, abrir caminho para 
terapias com menor risco de 
efeitos colaterais cognitivos. O 
Núcleo Subtalâmico é a princi-
pal estrutura do Subtálamo, e 
tem função motora. Lesões na 
área podem causar hemibalis-
mo, síndrome caracterizada 
por movimentos involuntários 
anormais das extremidades. 
Além disso, é parte da via de-
generada no mal de Parkinson.

Os estudos foram conduzidos 
por um grupo do Instituto de 
BioRobótica da Escola Superior 
Sant’anna de Pisa, sob direção 
de Silvestro Micerca; além de 
colaboração do Hospital Maior 
de Milão, Instituto Neurológico 
“Besta”, Centro de Pesquisas 
“Aldo Ravelli” da Universidade de 
Milão, agência sanitária “Santi Pa-
olo e Carlo” de Milão, e o Instituto 
Politécnico de Lausana (ANSA).

Número de acidentes 
e mortes em rodovias 

federais caiu 7,5% em 2017
A falta de atenção dos motoristas brasileiros foi a principal causa dos acidentes de trânsito ocorridos 
ao longo do ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Com 12.702 acidentes, Mi-
nas Gerais lidera o ranking 
das unidades da federação 
com maior número de ocor-
rências. Em seguida, está o 
Paraná (10.645); Santa Cata-
rina (10.643); Rio Grande do 
Sul (6.383) e Rio de Janeiro 
(5.945). Minas também enca-
beça a relação das unidades 
com mais mortes por aciden-
tes de trânsito em rodovias 
federais, com 869 óbitos (35 a 
mais que em 2016). No Paraná 

houve 613 vítimas fatais. Na 
Bahia, 594; no Rio Grande do 
Sul, 391; em Santa Catarina, 
380 e em Pernambuco, 343.

Durante ações de fi scalização 
nas estradas federais foram 
emitidos 5.853.185 autos de 
infração, um número 4,8% 
superior ao de 2016. No total, 
foram fi scalizados 6.676.442 
veículos e mais de sete milhões 
de pessoas. A conduta que re-
sultou no maior número de in-
frações nas rodovias federais foi 

o excesso de velocidade em até 
20%, o que representa um total 
de 2.329.261 autos de infração. 
Na sequência de infrações mais 
comuns são: trafegar com o 
farol baixo desligado durante o 
dia (905.620 infrações); dirigir 
em velocidade de 20% à 50% 
acima do permitido (499.562); 
fazer ultrapassagens em locais 
com linha contínua (224.479) 
e motorista fl agrado dirigin-
do sem o cinto de segurança 
(143.913) (ABr).

52% dos motoristas já desistiram de alguma 
compra por não ter onde estacionar

não possuem fácil acesso a 
transporte público. 

Como muitos brasileiros pas-
sam mais tempo fora de casa do 
que em seus lares, quase um 
terço (28%) dos entrevistados 
admite que aproveita a hora do 
almoço durante a semana para 
passear, ver vitrines e realizar 
compras. “As condições do 
trânsito nas proximidades do 
estabelecimento, bem como a 
oferta de alternativas efi cientes 
de meios de transporte são fa-
tores que favorecem o fl uxo de 
pessoas e aumentam as chances 
de sucesso dos negócios”, afi r-
ma o presidente do SPC Brasil, 

Roque Pellizzaro Junior.
Além da acessibilidade, a 

segurança é outro fator fun-
damental que pesa para o bra-
sileiro na hora das compras. 
Para 73% dos entrevistados, 
sentir-se protegido no esta-
belecimento é prerrogativa 
básica, sendo que 56% se 
sentem mais seguros ao fazer 
compras dentro de shopping 
centers do que em lojas do 
comércio de rua. A presença 
de moradores de rua (40%) 
e fl anelinhas (37%) também 
infl uenciam de forma negativa 
na decisão de não frequentar 
um centro comercial.

Cérebro antecipa 
decisões em jogos
de azar, diz estudo

Aprovada instrução sobre rastreabilidade de vegetais in natura
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Que venham
os bons ventos

Chegou a hora de 

acreditar que, com 

a manutenção de 

infl ação e juros baixos, 

bons ventos virão 

para o Brasil e para a 

indústria imobiliária, 

com geração de emprego 

e renda

Em maio do ano passado, 
o mercado de imóveis 
começou a revelar tê-

nue reação. No acumulado 
janeiro/outubro de 2017, a ven-
da e o lançamento de imóveis 
residenciais na cidade de São 
Paulo registraram, respecti-
vamente, aumento de 20% e 
de 3,5% em comparação com 
igual período de 2016.

Para voltar aos patamares 
anteriores à crise, quando 
a média anual era de 35 mil 
unidades lançadas e 28 mil 
comercializadas, é preciso 
também resolver, por exemplo, 
a questão dos distratos. Parti-
cipamos de inúmeras tratativas 
com o presidente da República, 
ministros, parlamentares e 
magistrados. Confi amos que 
vamos encontrar a melhor 
solução.

Também continuamos traba-
lhando em propostas referen-
tes ao Plano Diretor Estratégi-
co (PDE) e à Lei de Zoneamen-
to de São Paulo, como ajustar o 
preço da outorga onerosa para 
viabilizar empreendimentos, 
permitir nos Eixos de Estru-
turação Urbana (mantidos 
seus conceitos) edifi cações 
com características diferentes, 
e reavaliar as restrições de 
gabaritos (conforme previsto 
no próprio PDE). São medidas 
que favorecem a cidade e sua 
ambiência, bem como facilitam 
à aquisição de imóveis.

Vale registrar, ainda, algu-
mas conquistas importantes 
para o setor imobiliário. Dentre 
elas:

 • Preservar o Minha Casa, 
Minha Vida; destravar o 
licenciamento ambiental; 
aprovar a primeira linha 
de crédito para a produção 
de lotes urbanizados (Pro-
dulote), a Letra Imobiliária 
Garantida (LIG) e a Lei de 
Regularização Fundiária; 
e incorporar propostas ao 
novo Código de Obras e 
Edifi cações.

 • Aprimorar PPPs de Ha-
bitação e programa Casa 
Paulista; combater proje-
tos de lei prejudiciais ao 
setor; eliminar gargalos 
burocráticos nos cartó-
rios; e, na Capital, limitar 
o reajuste do IPTU pela 
infl ação e criar um balcão 
único para licenciamen-
to de empreendimentos 
(Aprova Rápido).

 • Promover a segurança 
dos condomínios (acordos 
de cooperação com as 
Secretarias de Segurança 
Pública e da Cidade de São 
Paulo); ajustar a Norma 
Técnica de Reformas em 
condomínios, impedindo 
recair sobre os síndicos 
a responsabilidade por 
obras em unidades autô-
nomas; criar, em convênio 
com a Secretaria de Muni-
cipal Finanças, o Domicílio 
Eletrônico do Cidadão 
Paulista (dispensando 
notifi cação/intimação pes-
soal, envio de correspon-
dências e publicações no 
Diário Ofi cial); ajudar na 
aprovação da nova lei da 
terceirização e da reforma 
trabalhista.

Acreditamos em novas con-
quistas em 2018. E vamos tra-
balhar muito pela decolagem 
da economia e de todas as 
atividades imobiliárias.

(*) - É presidente do Secovi-SP.

Flavio Amary (*)

A -  Leilão da Caixa 
No próximo dia 23, terça-feira, a Zukerman Leilões realizará o leilão 
de 509 imóveis da Caixa. Os preços vão de R$ 100.650 a R$1.395.869, 
com descontos que podem chegar a valores até 70% menores que os 
avaliados pelo mercado. As pessoas que desejarem participar do leilão, 
que ocorre presencialmente no Hotel Maksoud Plaza, a partir das 10h, 
poderá também enviar os lances remotamente pela plataforma on-line 
(www.zukerman.com.br). Os imóveis estão distribuídos entre casas, 
apartamentos, terrenos e comerciais, ocupados e desocupados, nas 
cidades: São Paulo, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu-Guaçu, Ferraz, 
Guarulhos, Itapevi, Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi, Poá, Santo André, 
São Bernardo, Suzano, Taboão, Vargem Grande, Jandira, Diadema, Ita-
pecerica da Serra, Embu, Osasco, São Caetano, Ribeirão Pires, Arujá, 
Mairiporã e Santana de Parnaíba.

B - Novo Apresentador
O Shoptime promove o reality show “Procura-se: um apresentador” para 
escolher um novo talento, que vai se juntar ao time atual. Ao todo, 16 
participantes serão selecionados para disputar uma vaga no maior canal 
de home shopping da América Latina. Os apresentadores Flávia Bonato, 
Renata Pitanga, Adriana Tolentino e André Saporetti vão liderar quatro 
times que disputarão o reality, que será transmitido em março. Ciro 
Bottini, um dos principais vendedores televisivos do Brasil, passará seus 
conhecimentos técnicos e participará de diversas etapas do programa. 
As provas serão baseadas na venda e divulgação de produtos de grandes 
marcas e do Shoptime. Os candidatos podem se inscrever até o próximo 
dia 31, no endereço (www.shoptime.com.br/apresentador). 

C - Artes e Gastronomia  
A praça do Espaço Cultural Porto Seguro e o Gemma Restaurante 
recebem, nos próxiumos dias 27 e 28, das 9h às 18h, mais uma edição 
do Versão na Praça. O projeto, que tem a proposta de trazer artistas da 
cena musical contemporânea fazendo releituras de obras de músicos 
consagrados, traz Ana Cañas cantando Arnaldo Antunes e Marya Bravo 
em releitura dos Beatles.Uma programação especial foi preparada para 
crianças com apresentações da Palhaça Rubra e Grupo Triii. Em parceria 
com o Mercado Buenos Artes, feira itinerante de gastronomia, design 
e moda, o evento convidou para esta edição uma seleção especial de 
designers, artistas, estilistas, ilustradores, artesãos e produtores de 
comidas e bebidas artesanais.

D - Estágio na BASF 
A BASF, empresa química líder em inovação, está com diversas vagas 
de estágio abertas em seu escritório corporativo, localizado em São 
Paulo. As vagas são para as áreas de Gestão de Talentos, Engenharia 
Química, Secretariado, Contabilidade, Supply Chain, Sustentabilidade, 
Relações Governamentais, Marketing, Comércio Exterior, entre outras. 
O processo de seleção, que inclui dinâmicas de grupo e entrevistas junto 
a executivos da empresa, é focado em estudantes de Administração, 
Engenharias, Psicologia, Marketing, Biologia, Secretariado, Letras, 
Relações Internacionais, Direito, Economia e Ciências Contábeis.  Os 
interessados devem se formar a partir de dezembro de 2019, além de 
ter experiência acadêmica, conhecimento intermediário do programa 
Interessados podem se inscrever até o próximo dia 31, pelo site (https://
recrutamento.ciadeestagios.com.br/basf/#programas). 

E - Gestão de Projetos
Com o objetivo de melhorar a gestão dos projetos através de uma técnica 
simples e prática, mas de uma efi cácia excelente, o Grupo IMAM, promove 
no próximo dia 23 (terça-feira), das 8h00 às 18h00, o curso “Scrum – 
Simplifi cando gestão de projetos”, em sua sede, na Rua Loefgreen, 1057, 
Metrô Santa Cruz. O treinamento visa melhorar os controles sobre as 
ações e aumentar o envolvimento da equipe com a gestão através da 
técnica Scrum. Podem participar do curso gerentes, coordenadores, 
supervisores e analistas direta ou indiretamente envolvidos com projetos, 
que desejam conhecer esta técnica muito efi caz. Informações (www.
imam.com.br) ou tel. (11) 5575-1400. 

F - Mundo sem Resíduos
A The Coca-Cola Company anunciou sua nova política de embalagens, 
com um objetivo ambicioso: ajudar a recolher o equivalente a 100% das 
embalagens que coloca no mercado, até 2030. O compromisso é o mesmo 
para todos os países onde atua. Aqui no Brasil, a empresa vai chegar ao 
fi m de cinco anos (2016-2020) com investimento de R$1,6 bilhão para 
garantir a entrega desse objetivo, com ações em três frentes: design, 
coleta e parceria. Hoje, a Coca-Cola Brasil já garante a destinação correta 
para 51% das embalagens produzidas e trabalha para chegar a 66% até 
2020. Em 2016, esse percentual era de 36%. Esse avanço se deu graças 
ao aumento de participação de embalagens retornáveis, uso de resina 
reciclada para a confecção de novas garrafas (Bottle to Bottle) e apoio 
a mais de 200 cooperativas de reciclagem em todo o país. 

G - Open Banking
Em um cenário no qual o open banking—a abertura pelos bancos de seus 
sistemas para conexão direta por terceiros--é tratado como uma das prin-
cipais tendências de impacto no mercado bancário, nasce a Quanto, fi ntech 
que disponibiliza uma plataforma para impulsionar o segmento no Brasil. 
Trazendo uma solução plug-and-play de open banking para bancos e fi ntechs, 
a Quanto torna concreta a promessa de um setor mais competitivo e com 
produtos customizados para o usuário fi nal por meio de uma plataforma 
segura para conexão, gestão e contratação de serviços fi nanceiros. É pos-
sível movimentar contas em vários bancos por meio de um único Internet 
Banking ou até mesmo contratar um fi nanciamento imobiliário em poucos 
cliques. Mais informações no site (www.contaquanto.com.br).

H - Medicina Desportiva
Entre os dias 8 e 10 de junho, na Universidade Anhembi Morumbi, acontece 
o Congresso Paulista de Medicina Desportiva.Um dos focos do encontro 
será a discussão sobre novas tecnologias que podem ser aplicadas tanto em 
pessoas que praticam exercício físico de forma recreacional como em atletas 
amadores ou profi ssionais.Entre os temas, estão: Síncope no atleta: desafi os 
no diagnóstico; Predição da fadiga: sonho ou realidade?;  Exercício seguro 
para o paciente diabético; e Equipamentos para teste cardiopulmonar. O 
evento contará também com mesas redondas, discussão de casos clínicos, 
apresentação de trabalhos científi cos e participação de atletas. Haverá um 
pré-congresso com ofi cina teórico-prática sobre controle de doping no 
esporte. Inscrições e informações, acesse: (https://congressopaulistademe-
dicinadesportiva2018.eventbrite.com.br) ou tel. (11) 3188-4252.

I - Produtos e Serviços
Entre os dias16 e 18 de abril, no Expo Center Norte, acontece o Smart 
City Business America Congress & Expo. Com a perspectiva de promover 
inovações e a geração de negócios voltados às cidades inteligentes, o evento, 
em parceria com governos (Canadá, França e Reino Unido) e parceiros 
internacionais (China, EUA e Israel), trará startups desses países com 
possibilidades de atuação no Brasil.  A ideia é reunir essas empresas a po-
tenciais representantes ou consultores brasileiros, que conheçam o mercado 
nacional e que possam ajudá-las na adequação dos seus produtos/serviços 
no país. Para tanto, está aberto um processo para selecionar os interessados 
a participarem de rodadas de negócios para reunir essas duas pontas. Para 
mais informações, acesse: (www.smartcitybusiness.com.br/2018).

J -  Taxa de Ocupação 
A Turkish Airlines encerrou o ano de 2017 com êxito. O número de pas-
sageiros comparado ao ano anterior cresceu 9.3%, atingindo 68,6 milhões 
de pessoas transportadas. Já a taxa de ocupação (load fator), equiparada 
com 2016, alcançou 79,1%, com um aumento de 4.7 pontos. A Companhia 
atingiu a maior taxa de ocupação 79,7% no mês passado em sua história. 
Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, e membro da Star 
Alliance, Turkish Airlines, é uma companhia aérea 4 estrelas e conta hoje 
com uma frota de 329 aeronaves (passageiros e carga) que voam para mais 
de 300 destinos no mundo todo. Saiba mais em: (www.turkishairlines.com).

A -  Leilão da Caixa 
No próximo dia 23, terça-feira, a Zukerman Leilões realizará o leilão 

D - Estágio na BASF
A BASF, empresa química líder em inovação, está com diversas vagas 

A expectativa positiva dos empresários atingiu 62 pontos, maior resultado dos últimos cinco anos.

Em relação a dezembro 
do ano passado, o senti-
mento de confi ança dos 

empresários registrou aumento 
de quase um ponto,

A avaliação sobre a confi ança 
do empresário da indústria foi 
divulgada na sexta-feira (19) 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). De acordo com 
a pesquisa, o Índice de Confi an-
ça do Empresário Industrial 
(Icei) registrado no primeiro 
mês de 2018 está acima da 
média histórica de 54,1 pontos 
e é o maior desde abril de 2011.

A expectativa positiva dos 
empresários, avaliado pelo Ín-
dice de Expectativas, também 
apontou crescimento signi-
fi cativo, atingindo 62 pontos 
em janeiro, maior resultado 
dos últimos cinco anos. E a 

Índice de 
investimentos de 
empresas caiu 0,7% 

O indicador de Formação Bruta 
de Capital Fixo (FBCF), divulgado 
sexta-feira (19), pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
sofreu uma queda de 0,7% em no-
vembro, em relação a outubro, mês 
em que subiu 0,1%. O FBCF mensura 
o volume de bens de capital das em-
presas adquirido para gerar outros 
bens. Trata-se da primeira variação 
negativa registrada em um período 
de cinco meses. 

Se comparados os meses de no-
vembro de 2016 e 2017, observa-se 
um crescimento de 1,4%. Para o 
cálculo, são considerados os investi-
mentos em máquinas e equipamen-
tos, construção civil e outros ativos 
fi xos, como propriedade intelectual, 
lavouras permanentes e gado de 
reprodução. A construção civil foi o 
destaque positivo, ao registrar avanço 
de 0,7% em novembro, recuperando 
o recuo de 0,1% do mês anterior. 
Mesmo com a alta registrada em 
novembro, o setor apresenta queda 
acumulada de 5,6% no ano.

O Consumo Aparente de Máquinas 
e Equipamentos (Came) registrou 
uma baixa de 2,1% na comparação 
com outubro. A aferição também 
apontou um declínio de 6,1% nas 
importações de bens de capital, em 
relação a outubro, mês que também 
havia apresentado queda (16%). “O 
volume importado recuou nos últimos 
dois meses, ainda afetado pelo forte 
crescimento ocorrido em setembro, 
de 30,3%”, disse Leonardo Mello de 
Carvalho, técnico de planejamento e 
pesquisa do instituto.

Com o resultado de novembro, 
o indicador de Formação Bruta de 
Capital Fixo passa a acumular uma 
retração de 2,4% no ano de 2017. O 
comportamento dos componentes 
do índice também foi heterogêneo 
quando comparado a novembro de 
2016. Enquanto o Came apresentou 
alta de 6,5%, a construção civil e o 
componente “outros” recuaram 0,7% 
e 1,7%, respectivamente (ABr).

Mais de 4,8 milhões de car-
teiras de trabalho foram emi-
tidas em todo o país em 2017. 
Esse número representa um 
crescimento de cerca de 400 
mil documentos em relação 
a 2016. No ano passado, 
foram emitidas 4.839.097 
carteiras, enquanto 2016 re-
gistrou 4.446.176. O serviço 
de emissão de carteiras está 
disponível nas unidades do 
Ministério do Trabalho e em 
unidades descentralizadas 
espalhadas por todo o país, 
por meio de parcerias com 
estados e municípios. 

São Paulo foi o estado que 
mais emitiu carteiras em 
2017 (1.194.077), seguido 
de Minas Gerais (500.937) 
e Rio de janeiro (401.859). 
Janeiro de 2017 foi o mês 
que mais registrou emissões 
(496.627), enquanto no-
vembro apresentou o menor 
número (276.321). Além da 
emissão física do documen-

São Paulo foi o estado que mais emitiu carteiras em 2017 

(1.194.077).
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Confi ança da indústria na 
economia atinge o maior índice
A percepção dos empresários da indústria sobre os próximos seis meses da economia nacional 
aumentou em janeiro, alcançando os 59 pontos, em uma escala que varia de 0 a 100

percepção dos empresários 
sobre as condições atuais para 
os negócios foi de 53 pontos. A 
pesquisa aponta que esse índice 
está acima de 50 pontos por 
cinco meses seguidos.

Segundo a CNI, os índices 

refl etem o aumento do otimismo 
em relação ao desempenho da 
economia brasileira e das empre-
sas para o próximo semestre. A 
entidade ressalta que a melhora 
da expectativa aponta uma ten-
dência das empresas em investir 

mais, o que pode contribuir 
para a criação de empregos e 
a recuperação do crescimento 
econômico. A pesquisa foi reali-
zada entre 3 e 16 de janeiro com 
2.772 empresas de pequeno, 
médio e grande porte (ABr).

Ministério do Trabalho emitiu quase 
5 milhões de carteiras em 2017

to, o trabalhador conta com a 
Carteira de Trabalho Digital. 
Em dois meses de funciona-
mento da nova ferramenta, o 
aplicativo teve 143.886 down-
loads, uma média de 2,5 mil 
downloads por dia. 

E esse número deve aumentar, 
segundo o coordenador de Iden-
tifi cação e Registro Profi ssional 
do Ministério do Trabalho, Sér-
gio Barreto. “A tendência é de 
que o número cresça gradativa-

mente à medida que as pessoas 
forem tomando conhecimento 
da facilidade de ter a carteira 
de trabalho no celular”, estima 
Barreto. Ele lembra também 
que a versão digital permite 
aos trabalhadores terem em 
mãos, em qualquer tempo, as 
informações de qualifi cação 
civil e dos vínculos trabalhistas 
e solicitar a primeira e a segun-
da vias da carteira de trabalho 
física (AI/MTE).

Poupar dinheiro não é um hábito do consumidor brasileiro, 
mem mesmo entre aqueles que têm renda maior. É o que diz 
o Indicador Mensal de Reserva Financeira. Os dados mostram 
que, em cada 10 brasileiros com renda superior a cinco sa-
lários mínimos (R$ 4.690), apenas três (30%) conseguiram 
encerrar o último mês de novembro com sobras de dinheiro.

No total, 66% das pessoas que fazem parte das classes 
A e B não foram capazes de guardar nenhuma parte dos 
rendimentos e 4% não sabem ou não responderam. Apu-
rados pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 

os dados foram divulgado na sexta-feira. Considerando a 
população de todas as classes sociais, a proporção dos que 
conseguem guardar dinheiro é ainda menor. Somente 20% 
conseguiram fechar novembro com sobras contra 70% de 
não poupadores. 

Entre aqueles que conseguiram guardar dinheiro em 
novembrom e que sabem o valor guardado, a média é de 
R$ 400,57. “A conjuntura econômica é um fator que con-
tribui fortemente para que as pessoas terminem o mês sem 
dinheiro para investir, mas a falta de disciplina e de controle 
das fi nanças também é um grande entrave. O consumidor 

deve ter em mente que um orçamento controlado pode 
fazer toda a diferença no fi m do mês. O ideal não é poupar 
somente o que sobra no fi m do mês, mas sempre reservar 
uma quantia fi xa”, afi rma a economista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti.

Exemplo desse comportamento é que apenas 5% dos 
poupadores reconhecem guardar sempre a mesma quantia 
todos os meses. Um quarto (25%) guarda apenas o que sobra 
no orçamento quando termina de pagar todas as contas. A 
caderneta de poupança é o destino mais frequente do dinheiro 
guardado, com 60% de menções. 

Brasileiros de todas as classes têm difi culdade para poupar
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O valor da liberdade
O liberalismo é uma 

doutrina de organização 

social que pretende 

compatibilizar dois 

objetivos humanos, 

aparentemente 

confl itantes: o desejo de 

ser livre e o desejo de 

viver em sociedade 

A conciliação dos dois soa, 
inicialmente, como de 
difícil execução. Em sua 

origem, o liberalismo é a doutri-
na da liberdade, desenvolvida 
nos últimos 400 anos, e tem por 
base o reconhecimento de que 
o homem é livre por natureza 
e, portanto, sua liberdade deve 
ser defendida e promovida.

Os liberais acreditam ser 
possível alcançar os dois ob-
jetivos, desde que a sociedade 
incorpore alguns princípios: o 
princípio da tolerância, que 
consiste em reconhecer que a 
mais radical das características 
humanas é a absoluta diferença 
individual e que ninguém será 
constrangido na realização de 
seu projeto de vida e felicidade; 
o princípio da reciprocidade, 
pelo qual ninguém poderá 
atentar contra seu semelhan-
te e respeitará, no outro, os 
mesmos direitos garantidos 
para si próprio; e o princípio 
da responsabilidade individual, 
pelo qual todos responderão 
por seus atos e pelas consequ-
ências deles derivadas.

É a liberdade sob a lei.
O liberalismo buscou defi -

nir meios de operacionalizar 
a liberdade e o respeito aos 
direitos individuais, atribuindo 
ao Estado o poder de garantir 
a liberdade e promover os 
princípios que lhe são próprios. 
Porém, sendo o Estado um 
aparato de coerção e com-
pulsão – dirigido por pessoas 
imperfeitas, egoístas e com 
interesses próprios –, seus 
poderes devem ser limitados 
por leis votadas pelos repre-
sentantes do povo.

Em uma sociedade de ho-
mens livres, o governo deve 
proteger a vida, a liberdade, 
a segurança e a propriedade. 
A história da humanidade é 
essencialmente a luta pela 
conquista da liberdade e da 
prosperidade material. 

Até o século 17, o mundo era 
um lugar de pobreza, doenças 

e guerras. Foi a liberdade e 
o sistema de produção dela 
derivado – o capitalismo – que 
possibilitaram a abundância 
material, mesmo com a po-
pulação saltando de 1 bilhão 
em 1830 para 7,4 bilhões atu-
almente, menos de 200 anos 
depois.

A liberdade assegura a to-
dos o direito de escolha da 
profi ssão, do trabalho e de 
como aplicar suas poupanças 
e seus talentos, em mercado 
livre e competitivo, e o direito 
de apropriar-se livremente dos 
frutos de seu esforço, o que 
somente é possível pelo direito 
de propriedade. 

Sem isso, o homem não teria 
criado as tecnologias, os in-
ventos e os empreendimentos 
que possibilitaram a elevação 
signifi cativa do padrão de vida 
para aquelas nações que ado-
taram o novo padrão político 
e econômico. O capitalismo 
liberal provou ser o sistema 
que melhor atende à necessi-
dade de criar riqueza (bens e 
serviços úteis).

Mas o capitalismo não é per-
feito. Entre suas imperfeições 
estão os ciclos econômicos 
(períodos de expansão e 
períodos de recessão) e as 
desigualdades de renda. No 
caso destas, elas não derivam 
de maldade individual, mas 
das diferenças de origem, 
constituição física, oportu-
nidades, talentos, educação, 
qualifi cação profi ssional, es-
forço e trabalho. Para mitigar 
as imperfeições do sistema, a 
humanidade inventou o Estado 
e os tributos.

Os países que falharam na 
conquista da prosperidade 
material e na redução das 
desigualdades geralmente 
falharam na adoção da ordem 
liberal na política e na econo-
mia, como também falharam 
na construção de um Estado 
efi ciente, capaz de cumprir 
bem seu papel. 

Nesses casos, o Estado se 
tornou inefi ciente, corrupto e 
concentrador de renda, males 
que cria ao distribuir, para si 
próprio, seus políticos, seus 
funcionários e seus protegidos 
(inclusive empresas), rendas e 
benefícios negados à popula-
ção que a tudo paga.

 
(*) - Economista, é reitor

da Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)
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O governo decidiu recorrer 
mais uma vez à Justiça para 
tentar manter a posse da depu-
tada Cristiane Brasil (PTB-RJ) 
como ministra do Trabalho, 
dessa vez no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). A apelação foi 
protocolada na sexta-feira (19) 
pela Advocacia-Geral da União 
(AGU), depois que o Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região 
(TRF2), segunda instância 
da Justiça Federal no Rio de 
Janeiro, negou três recursos 
apresentados pelo órgão.

Outros recursos impetrados 
por advogados da deputada 
foram igualmente rejeitados 
pelo desembargador Vladimir 
Vitovsky, do TRF2. Indicada ao 
cargo por seu pai e presidente 
do PTB, o ex-deputado Roberto 
Jefferson, Cristiane Brasil foi 
anunciada pelo presidente 
Michel Temer como ministra 
do Trabalho em 3 de janeiro, 

Cristiane Brasil foi anunciada pelo presidente Temer como 

ministra do Trabalho em 3 de janeiro.

O ensino a distância na área 
de saúde precisa de limites, e 
eles têm de ser discutidos com 
o Ministério da Educação e 
com o Conselho Nacional de 
Educação. Essa é a opinião 
do deputado Átila Lira (PSB-
-PI), relator do projeto  que 
proíbe o incentivo do governo 
a cursos da área de saúde na 
modalidade a distância. Lira 
alterou o texto original, do 
deputado Rodrigo Pacheco 
(PMDB-MG). Ele defende o 
incentivo público aos cursos, 
mas cobra maior rigor do MEC 
e do CNE na fi scalização.

“O Ministério da Educação 
deixou livre a questão do 
ensino a distância para a área 
da saúde, o que preocupa a 
todos, sobretudo porque são 
ciências e conhecimentos 
aplicados ao corpo humano 
e à vida”, apontou o relator. 
“De maneira geral, a crítica é 
que, se o ensino presencial já 
é problemático, difícil e com 
qualidade discutível, imagina 
a educação a distância”, com-
pletou. O texto de Átila Lira 
fi xa, nas diretrizes curricula-
res nacionais, o limite para o 
ensino de saúde a distância.

“Nos componentes curri-
culares, temos conteúdos e 

Átila pede mais rigor do MEC e do CNE na fi scalização dos 

cursos.

Na última reunião de 
2017, a CDH aprovou 
a realização de várias 

audiências públicas. A primeira 
delas discutirá o relatório fi nal 
da CPI da Previdência e já tem 
data marcada, de acordo com 
o vice-presidente do colegiado, 
senador Paulo Paim (PT-RS).

Um dos pedidos de audiência 
pública para 2018, foi motivado 
pela Sugestão Legislativa que 
pede o fi m do auxílio-moradia 
para senadores, deputados e 
juízes. A proposta é campeã 
em número de apoios na lista 
de ideias legislativas em análise 
– são 253.807 votos favoráveis. 
Na consulta pública, mais de 
880 mil usuários são a favor da 
sugestão e outros quase 4.500 
são contrários, em votos apu-
rados até 17 de janeiro.

O relator, senador Randolfe 
Rodrigues (REDE-AP), enten-
de que a prerrogativa de auxílio-
-moradia para autoridades é 
uma forma de burlar o teto sa-
larial previsto e é ancorada “por 
força de decisões judiciais sem 
sufi ciente amparo na legislação 
nacional”. Por gerar grande 
mobilização nacional, Randolfe 

Audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado.

Projeto 
permite a 
aposentado 
manter 
o plano 
de saúde 
empresarial

A Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado, anali-
sa, de forma terminativa, 
projeto que assegura ao 
beneficiário de plano de 
saúde decorrente de vínculo 
empregatício a manutenção 
do  benefício, após a aposen-
tadoria, independentemente 
do período de permanência 
no emprego, desde que pas-
se efetuar seu pagamento 
integral.

O projeto, do senador Hélio 
José (Pros-DF), altera a Lei 
9.656/1998, que dispõe sobre 
os planos e seguros privados 
de assistência à saúde. O texto 
também garante ao aposenta-
do a continuidade do direito à 
assistência do plano de saúde, 
nas mesmas condições que 
tinha quando da vigência do 
contrato de trabalho,  mesmo 
sem ter contribuído para o 
plano, se assumir o seu pa-
gamento integral.

O relator, senador Paulo 
Rocha (PT-PA), apresentou 
voto favorável à proposta. 
Para ele, a aprovação elimina 
o entrave burocrático que 
impede a continuidade do 
plano de saúde para alguns 
aposentados, sem trazer 
qualquer vantagem para as 
empresas. O relator ainda 
destaca que o aposentado 
deverá arcar integralmente 
com as mensalidades do seu 
plano de saúde, não gerando 
impacto signifi cativo sobre 
o equilíbrio atuarial dos 
planos de saúde coletivos 
empresariais.

Paulo Rocha ressalta que, 
atualmente, a grande maioria 
das empresas não mantém 
planos de saúde próprios, 
contratando grandes ope-
radoras para fornecer esses 
produtos a seus empregados. 
Dessa forma, observa, não 
haverá qualquer obstáculo 
para a empresa manter o 
plano de saúde para o seu 
ex-empregado: o aposentado 
deverá arcar com os custos 
do contrato, enquanto o ex-
-empregador sequer se pre-
ocupará com a administração 
do plano  (Ag.Senado).

A aplicação de qualquer forma 
de castigo corporal ou psicoló-
gico a criança ou adolescente 
com deficiência, poderá ser 
considerada crime. Esse é o teor 
de um projeto que está pronto 
para ser votado na Comissão 
de Constituição e Justiça do 
Senado. Do senador Romário 
(Pode-RJ), a matéria tem por 
objetivo tipifi car a aplicação 
de qualquer forma de castigo 
corporal, ofensa psicológica, 
tratamento cruel ou degradante 
a criança ou adolescente com 
deficiência física, sensorial, 
intelectual ou mental. 

Hoje, a legislação não tem um 
tipo penal específi co para agravar 
o caso de agressão a criança ou 
adolescente defi ciente. Para o 
autor, a adoção de medidas de 
prevenção contra a exploração e 
o abuso de crianças e adolescen-
tes com defi ciência é “meritória 
e oportuna”, principalmente 
“quando esse grupo populacional 
se encontra mais exposto a ser 
vítima desses comportamentos 
abomináveis ainda presentes 
na sociedade contemporânea”.

Romário destaca que é con-
senso entre estudiosos e espe-
cialistas que as pessoas com 

defi ciência estão mais expostas 
a serem vítimas da violência, 
inclusive familiar, até porque 
muitas vezes os agressores 
contam com a certeza da im-
punidade. Na visão do autor, a 
proposta se faz necessária “para 
prevenir que agressões muitas 
vezes consideradas brandas 
possam tomar uma dimensão 
inimaginável até para quem as 
aplica, causando danos irrepa-
ráveis à integridade física, psi-
cológica e moral das crianças e 
adolescentes com defi ciência”.

O projeto conta com o apoio 
do relator, o senador licenciado 
Antonio Carlos Valadares (PSB-
-SE). Com base em informações 
do censo de 2010 do IBGE, ele 
aponta que, no Brasil, mais de 
45 milhões de pessoas apre-
sentam algum tipo defi ciência, 
sendo 3,4 milhões de crianças e 
adolescentes, na faixa de zero 
a 14 anos. Valadares também 
informa que, segundo um es-
tudo do Unicef, a incidência de 
violência e maus-tratos contra 
crianças com defi ciência é cerca 
de três a quatro vezes mais alta 
do que contra crianças que não 
apresentam defi ciência (Ag.
Senado).

O senador Romário é o autor do projeto que criminaliza

maus-tratos a crianças e adolescentes com defi ciência.
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Pedro França/Ag.Senado

Em debate: previdência, fi m 
do auxílio-moradia, idosos 
e pessoas com defi ciência

As conclusões da CPI da Previdência, o protagonismo do negro no Brasil e o fi m do auxílio-moradia 
para autoridades, são alguns dos temas que serão debatidos neste ano pela Comissão de Direitos 
Humanos do Senado (CDH)

acredita que a questão deve ser 
discutida o quanto antes pela 
CDH em debate com setores 
da sociedade civil e agentes 
públicos.

Na comissão, estão em análise 
cerca de 50 sugestões. Dentre as 
ideias mais polêmicas, está, com 
mais de 30 mil apoios, a que pede 
a proibição do ensino de ideolo-
gia de gênero nas escolas. Para o 
paulista Thiago Turetti, cidadão 
autor da proposta, é necessário 
ensinar que todas as pessoas 
precisam ser respeitadas, porém 

ele defende que a ideologia de 
gênero “é um assunto voltado à 
questão da sexualidade e é um 
assunto particular, uma escolha; 
não deve ser discutido em sala 
de aula”.

Outro projeto, já estão pron-
tos para votação, estabelece 
que as instituições especializa-
das em cuidados de idosos ofe-
reçam programas de internação 
por períodos. Assim, o idoso 
não seria privado integralmente 
de estar com a família como 
a ocorre no modelo atual de 

permanência continuada. A 
relatora do projeto, Ângela 
Portela (PT-RR), foi favorável à 
proposta. Também está na lista 
da comissão o projeto que inclui 
a condição de “pessoa com 
defi ciência” em documentos 
de identidade. A intenção é 
não ser necessário apresentar 
laudos médicos para atestar 
essa condição em processos 
seletivos de entidades públicas 
e privadas. O senador Romário 
(Pode-RJ) apresentou relatório 
favorável (Ag.Senado).

Relator defende limites ao ensino 
a distância na área de saúde

atividades. Precisamos defi nir 
isso para nós termos um ensino 
de qualidade, e não o governo se 
aproveitar de uma modalidade 
de ensino massiva – ou seja, 
mais barata e mais simples – 
para querer cumprir metas de 
atendimento educacional sem 
qualidade”, sustentou. O texto 
de Lira chegou a ser aprovado 
na Comissão de Educação da 
Câmara, porém a deputada 
Alice Portugal (PCdoB-BA) 
pediu a anulação da reunião.

Segundo a parlamentar, houve 
irregularidades na votação, que 
ocorreu na presença de apenas 
dois deputados em reunião reto-

mada às pressas logo depois de 
sessão do Plenário. “A decisão 
é avessa. Ali não é maioria ou 
minoria, é saber se o Brasil 
educacional quer formar médi-
cos e enfermeiros a distância. 
Costurava-se um acordo com o 
relator Átila Lira para dar meio 
ano para o Conselho Nacional de 
Educação dizer se poderíamos 
oferecer a distância algumas 
disciplinas. Peço a anulação”, 
argumentou Alice Portugal, em 
questão de ordem apresentada 
ao Plenário. A solicitação da 
deputada ainda não foi respon-
dida pelo presidente da Casa, 
Rodrigo Maia (Ag.Câmara).

Proposta criminaliza 
castigo a criança
com defi ciência

Governo recorre ao STJ para 
garantir posse de Cristiane Brasil

mas está impedida de tomar 
posse por força de uma decisão 
liminar (provisória) do juiz 
Leonardo da Costa Couceiro, 
da 4ª Vara Federal de Niterói, 
proferida em 8 de janeiro.

O magistrado acolheu os argu-
mentos de três advogados, que 
em ação popular questionaram 
se a deputada estaria moralmen-
te apta a assumir o cargo, após 
ter sido revelado pela imprensa 

que ela foi condenada pela Jus-
tiça do Trabalho a pagar mais de 
R$ 60 mil a um ex-motorista, 
em decorrência de diversas 
irregularidades trabalhistas. 
Em sua decisão, o juiz Leonardo 
Couceiro argumentou que, em 
exame preliminar, a nomeação 
de Cristiane enseja “fl agrante 
desrespeito à Constituição 
Federal no que se refere à mo-
ralidade administrativa” (ABr).



A educação superior 

no Brasil está em pleno 

movimento. O Censo 

de Educação Superior 

divulgado pelo MEC 

mostrou que o número 

de matrículas de alunos 

na graduação vindos 

da rede pública teve um 

aumento de 1,9% em 

2016 em relação ao ano 

anterior

Entre as universida-
des federais, esse 
aumento foi maior, 

de 2.9%. Esses dados re-
presentam um importante 
progresso do país, pois 
aumentou o número de 
vagas nas universidades, 
permitindo o acesso a mais 
alunos, especialmente os de 
escola pública. Além do sis-
tema de cotas, parte desse 
resultado se deve ao ENEM, 
que vem democratizando 
o acesso às faculdades de 
maneira positiva. 

Usar o exame como for-
ma de ingresso ao curso 
superior começou com as 
universidades federais e 
acabou levando as estadu-
ais a também adotarem essa 
prática. A USP foi a mais re-
cente instituição a anunciar 
o seu sistema de cotas para 
alunos de escola pública e 
destina uma parcela das 
vagas pelo ENEM via Sisu. 
Resumidamente, até 2021, 
metade dos estudantes da 
USP, de cada curso e turno, 
terão vindo da rede pública 
de ensino. Isso implica que 
para ser aprovado no vesti-
bular de medicina, o aluno 
não cotista terá de acertar 
80% da prova. 

Essa movimentação cria 
um efeito cascata nas uni-
versidades privadas de 
primeira linha. Estudantes 
de escolas particulares, que 
não forem aprovados na 
Fuvest, ou não conseguirem 
nota sufi ciente no ENEM, 
buscarão alternativa nos 
cursos privados mais con-
ceituados, gerando maior 
concorrência por vagas e, 
consequente, aumento de 
mensalidades. É a lei da 
oferta e da procura.  

Esse cenário vem preocu-
pando e exigindo uma adap-
tação das escolas particula-
res no sentido de intensifi car 
os estudos dos alunos do 
Ensino Médio para enfren-
tarem a concorrência cada 

vez maior que se avizinha. 
São diferentes iniciativas 
que vão desde o aumento da 
carga horária, treinamento 
de professores, repertório 
com mais especialização e 
interdisciplinaridade dentro 
dos conteúdos. 

A dinâmica dos vestibula-
res é outro desafio que os 
gestores das instituições 
particulares mantêm na 
mira. Nesse ponto, há um 
consenso de que a redação 
é o que fará a diferença na 
pontuação final, visto que, 
em à relação transmissão 
de matérias, em tese, as 
escolas cumpriram todo 
o conteúdo. No tocante 
às redações, entretanto, 
universidades públicas e 
privadas variam na diver-
sidade textual. 

A Fuvest, responsável 
pelo vestibular da USP, 
tem empregado temas 
filosóficos em que o cor-
retor consegue analisar o 
repertório que o aluno tem, 
tanto de Filosofia quanto 
de Humanas em Geral, e 
como o estudante aplica 
esse conhecimento no seu 
cotidiano. A correção não 
se concentra apenas nos 
erros gramaticais, é algo 
bem mais amplo. 

Há faculdades que pedem 
a dissertação argumenta-
tiva, outras, a dissertação 
com proposta de interven-
ção. Essa última modalida-
de é a mais utilizada pelo 
ENEM que, por ser um exa-
me nacional, traz temáticas 
com questões sociais e pede 
que, ao final, o aluno pro-
ponha uma resolução. Há 
ainda a redação narrativa e 
a carta, pouco comum por 
enquanto, mas já presente 
em alguns exames. 

Esse leque demonstra a 
importância que a técnica 
de redação vem assumin-
do. Há alunos com forte 
conhecimento do conteúdo 
das disciplinas, mas uma 
enorme dif iculdade de 
expressar-se textualmente. 

Logo, é papel da escola 
ajudá-lo a transpor essa 
barreira,  oferecendo a 
melhor preparação, desde 
que o investimento das fa-
mílias por uma educação de 
qualidade no ensino médio 
deve ser recompensado 
pelo ingresso de seus filhos 
nas universidades que eles 
sonharam.

(*) - É padre e diretor do Colégio 
Agostiniano São José (CASJ). 

A educação está em 
movimento. A sua 

escola já pensou nisso?
Javier García Martínez (*)
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RECONTRATAÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO
Na recontratação de ex-funcionário, a empresa não poderá admitir 
novamente um funcionário demitido por um período de 18 meses? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

NOVO CONTRATO DE TRABALHO EM HOME OFFICE
Funcionário realiza trabalho Home Office sem contrato formal, a 
empresa pretende regularizar a situação, extinguido o controle e 
obrigatoriedade de horário, sem pagamento de horas extras, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGRA PARA USO DO CELULAR NA EMPRESA
Existe legislação sobre a proibição de funcionário utilizar o celular durante o 
expediente de trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECEBER PENSÃO DA FILHA
Funcionária aposentada e solteira, que morava com a mãe, faleceu. 
A mãe pode receber pensão da filha, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS MAIS 1/3 DE ABONO DEVE 
RECOLHER O INSS?

Informamos que tanto as férias normais gozadas na vigência do con-
trato quanto o terço constitucional deverão ter a incidência de INSS e 
FGTS. Base legal: Art. 214, § 4º do Decreto nº 3.048/1999.

CONCEDER LICENÇA REMUNERADA
Empresa pode conceder licença remunerada a uma funcionária, sem 
especificar o motivo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO DSR
O DSR deve ser pago em quais situações:  quando realiza hora extra; Feriado 
ou domingo trabalhado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Matheus Campanhã Cruz (*)

O mercado de tokens e 
criptmoedas (ou “crip-
tos”, carinhosamente 

chamadas por seus entusias-
tas) foi, recentemente, obje-
to de manifestações ofi ciais 
das principais autoridades 
fi nanceiras do Brasil. Tanto o 
Banco Central do Brasil (BC) 
quanto a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) emitiram 
notas contendo suas principais 
opiniões e entendimentos sobre 
o crescente mercado de moedas 
virtuais.

Esse tipo de manifestação não 
é novidade. Em 2014, quando 
as tecnologias de blockchain e 
moedas virtuais começaram a 
ganhar os holofotes dos meios 
mainstream, o BC emitiu um 
comunicado para defi nir seu 
posicionamento sobre o tema, 
incluindo alertas gerais sobre a 
utilização dessas ferramentas. 
Por meio desse primeiro comu-
nicado, em um tom cauteloso, 
o BC descreveu que as moedas 
virtuais não se confundiriam 
com as moedas eletrônicas 
(conceito próprio aplicável às 
contas pré-pagas) e que, por 
sua característica inovadora à 
época, estavam sob análise de 
autoridades monetárias. 

Além disso, o BC alertou o 
mercado sobre potenciais riscos 
atrelados às moedas virtuais, 
especialmente em relação à vo-
latilidade característica desses 
ativos e às possíveis inseguran-
ças de wallets do mercado. Mui-
ta coisa aconteceu desde então. 

O bitcoin, cujo valor unitário era 
de aproximadamente de USD 
630 à época do comunicado, 
decolou para um valor de USD 
8.300 (até agora). As ofertas 
iniciais de moedas (ou initial 
coin offerings - ICO) dispararam 
e tornaram-se meios efi cazes 

Moedas Virtuais e Regulação 
O que nos espera?

O mercado das moedas virtuais está em plena ascensão, os players da indústria estão se consolidando 
cada vez mais e o interesse do público é cada vez maior.
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o incluindo as suas modalidades 

e formas de aplicação.
De um modo geral, a CVM 

optou por defi nir parâmetros 
gerais de aplicabilidade das 
regras de ofertas públicas de 
valores mobiliários às ofertas 
de moedas virtuais, criando 
uma rule of thumb a ser utili-
zada por pessoas interessadas 
nessas operações: caso o objeto 
de um ICO seja um ativo cujas 
características se assemelhe a 
um valor mobiliário (por exem-
plo, no caso de ações, um token 
que pague dividendos e ofereça 
participação no capital social da 
companhia), o ICO deverá ser 
registrado junto a CVM sob as 
modalidades atualmente pre-
vistas pela regulação.

Ou seja, caso um ICO tenha 
características similares à 
oferta de um valor mobiliário, 
o emissor e a oferta deverão 
ser registrados sob algum dos 
regimes permitidos pela CVM 
(por exemplo, ofertas públicas 
de valores mobiliários, ofertas 
públicas com esforços restritos 
e ofertas públicas efetuadas por 
plataformas de investimentos 
participativos). Caso o ICO 
tenha essas características e 
não seja registrado de acordo 
com as regras da autoridade, 
os emissores poderão estar 
sujeitos a penalidades impostas 
pela CVM.

Por outro lado, a CVM esta-
beleceu que um ICO que não 
envolva a oferta de valores 
mobiliários (por exemplo, 
emissão de utility tokens) pode 
não estar sujeito ao arcabouço 
regulatório existente, prescin-
dindo de registro prévio junto 
a autoridade. O mercado das 
moedas virtuais está em plena 
ascensão, os players da indús-
tria estão se consolidando cada 
vez mais e o interesse do público 
é cada vez maior. 

Da mesma forma, o interesse 
dos reguladores, as preocupa-
ções sistêmicas e legais e as 
discussões sobre a validade 
desses instrumentos estão a 
todo vapor. Ainda é cedo para 
definir se novas regulações 
serão apresentadas ou se os 
reguladores irão se posicionar 
de forma mais restritiva em 
relação, mas é certo que os 
próximos capítulos serão muito 
interessantes.

(*) -  Advogado sênior do escritório 
de advocacia SV Law, é especializado 
no mercado de pagamentos fi ntechs. 

Passou pelo Pinheiro Neto Advogados 
e Itaú Unibanco, além de atuar na 
assessoria de grandes bandeiras, 

emissores e adquirentes.

de levantamento de recursos 
para startups em diversos 
países. Outras tecnologias de 
blockchain amadureceram e 
viabilizaram o nascimento de 
novas moedas (litecoin, ripple, 
ether).

Diante da evolução das tecno-
logias de moedas virtuais, os re-
guladores brasileiros buscaram 
sofi sticar seus conhecimentos 
sobre o tema e interagir com o 
mercado para melhor entender 
os potenciais impactos dessas 
tecnologias no Sistema Finan-
ceiro Nacional. A consequência 
natural dessas medidas foi a 
publicação dos novos comuni-
cados do BC e da CVM sobre o 
mercado de moedas virtuais e 
ICO, em meados de novembro 
deste ano.

O novo comunicado do BC 
não mudou signifi cativamente 
o posicionamento inicial do 
regulador, ressaltando que as 
moedas virtuais podem estar 

sujeitas a riscos imprevisíveis 
de variação e que seu armaze-
namento pode estar vulnerável 
a ataques cibernéticos. Além 
disso, o regulador ressaltou que, 
até o momento, não identifi cou 
a necessidade de regulação 
dos referidos ativos ou das 

entidades que viabilizam a sua 
negociação, por não haver ve-
rifi cado a existência de riscos 
relevantes para o SFN.

Um ponto desse comunicado, 
no entanto, chamou a atenção 
do mercado: de acordo com 
o regulador, operações com 
moedas virtuais que impliquem 
transferências internacionais 
referenciadas em moedas 
estrangeiras não afastariam a 
obrigatoriedade de se obser-
var as normas do mercado de 
câmbio, incluindo a necessi-
dade de se utilizar instituições 
autorizadas a realizar tal tipo 
de operação.

Ora, considerando que a 
tecnologia em que as criptos 
estão baseadas é o blockchain 
que, por natureza, é uma tec-
nologia descentralizada, tal 
manifestação alarmou aqueles 
que operam moedas virtuais 
no país. De acordo com o BC, 
transferências internacionais 
viabilizadas por meio de tais 
moedas deveriam ser registra-
das e formalizadas por meio de 
contratos de câmbio.

Do ponto de vista prático, 
isso poderia representar um 
contrassenso às tecnologias 
das moedas virtuais e andaria 
na contramão dos princípios de 
descentralização e autonomia 
adotados pelos entusiastas 
dessas operações. A fi scaliza-
ção dessas operações também 
se provaria inefi ciente, dado 
que as transferências de moe-
das poderiam fi car “abaixo do 
radar” regulatório. Este tema 
deverá ser muito discutido 
nas próximas interações com 
o regulador.

A CVM por outro lado, adotou 
uma postura mais fi rme em 
relação à aplicação das moedas 
virtuais no âmbito do mercado 
de capitais. O FAQ publicado 
pela autoridade em seu site 
(link) explicou os principais 
conceitos relacionados aos ICO, 

Os tecidos são antialérgicos e compatíveis aos pelos.

Foi aberta pela primeira vez na Itália, 
uma loja de roupas femininas que possui 
modelos com a mesma linha e qualidade 
para as mulheres e seus cachorros de es-
timação. A “Temellini Milano”, localizada 
em Milão, tem modelos de vários tamanhos 
para servir em qualquer tipo de cão, in-
dependentemente de seu porte. Também 
visando a saúde do bichinho, os tecidos 
são antialérgicos e compatíveis aos pelos.

“A linha ‘Dog a porter’ oferece looks 
personalizados para os amigos de quatro 
patas”, disse a designer Silvia Radaelli. 
Entre os produtos, há camisetas de caxe-
mira, coletes de nylon, sobretudo no estilo 
de “Sherlock Holmes”, com forro duplo e 
capas de chuva. As coleções foram apre-
sentadas em um evento na via Dell’Orso, 
em Milão, e elas foram projetadas pela 
estilista Giovanna Temellini(ANSA).
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Loja com roupas
iguais para mulheres e cães

O papa Francisco se reuniu na sexta-feira 
(19), em Puerto Maldonado, no Peru, com 
povos da Amazônia e afi rmou que a fl oresta 
está “mais ameaçada do que nunca”.

Em seu discurso, acompanhado por povos 
indígenas de vários países, o líder da Igreja 
Católica disse que a região é uma “terra 
ameaçada” em diversas frentes, como a “forte 
pressão dos grandes interesses econômicos 
que dirigem sua avidez para o petróleo, o 
gás, o ouro e as monoculturas agroindus-
triais” ou “certas políticas” que promovem 
a conservação da natureza “sem levar em 
conta o ser humano”.

“Provavelmente, os povos originários da 
Amazônia nunca estiveram tão ameaçados 

em seus territórios como agora”, declarou 
o Papa, denunciando a falta de alternativas 
para os indígenas, muitas vezes forçados a 
migrar para áreas urbanas para garantir sua 
sobrevivência.

“Devemos quebrar o paradigma histórico 
que considera a Amazônia como uma des-
pensa inesgotável dos Estados”, acrescentou. 
O encontro foi marcado pelo Vaticano já 
pensando no Sínodo dos Bispos convocado 
por Francisco para outubro de 2019, quando 
a Igreja discutirá “novos caminhos para a 
evangelização” dos povos amazônicos.

A proteção da natureza é uma das bandei-
ras do pontifi cado de Jorge Bergoglio, que 
dedicou sua primeira encíclica, a “Louvado 

seja”, ao tema da preservação ambiental. “É 
imprescindível realizar esforços para dar 
vida a espaços institucionais de respeito, 
reconhecimento e diálogo com os povos 
nativos, assumindo e resgatando cultura, lín-
gua, tradições, direitos e espiritualidade que 
os caracterizam”, disse o Papa nesta sexta.

O encontro em Puerto Maldonado reuniu 
cerca de 4 mil membros de diversos povos 
da Amazônia, que receberam Francisco com 
cantos e danças de boas-vindas. O Pontífi ce 
entregou a cada grupo uma versão da “Louvado 
seja” traduzida para seu próprio idioma - entre 
eles estavam representantes dos jaminauás e 
dos caxinauás, indígenas que vivem no estado 
do Acre, norte do Brasil (ANSA).

‘Amazônia nunca esteve tão ameaçada’, diz Papa
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

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

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Dançarinas de aluguel que atuavam
nos taxi-dancings de São Paulo
No momento em que se discute a questão levantada por atrizes internacionais reclamando do assédio sexual, 
a jornalista e escritora Thaís Matarazzo lança um livro que conta a vida das dançarinas de aluguel que atuavam 
nos taxi-dancings de São Paulo, ou seja, salões de baile como o Avenida Danças, na Av. Ipiranga, com garotas 
contratadas para dançar com os clientes: Taxi Dancings, Gafi eiras e Histórias Musicais, é seu título

Esse sistema de entretenimento funcionou na capital paulista 
até 1976. Depois acabou engolido por outro modismo, as 
disco-dances. Os taxi-dancings no Brasil surgiram na déca-

da de 1920 sob a infl uência dos espaços dançantes surgidos nos 
Estados Unidos e que se tornaram febre após a Primeira Grande 
Guerra, especialmente nos grandes centros urbanos. Essas casas 
destinadas ao público masculino tinham como pano de fundo a 
música de uma orquestra com seus cantores, pista de dança, bar, 
mesas, cadeiras e moças que sabiam dançar bem. 

Os pares recebiam na entrada um cartão que era perfura-
do a cada música. O glamour fazia parte do ambiente, bem 
como a ilusão entre os rapazes que a mesma bailarina que o 
atendia na contradança pudesse estar depois em seus braços 
para uma noite de amor. Isto dava ao local um aspecto de 
sonho movido a galanteios e sedução. Para as taxi-girls, 
entretanto, se tratava de uma atividade profi ssional que se 
fazia respeitosamente entre pessoas bem trajadas, sendo 
obrigatório aos homens o terno e a gravata. 

Ao convidar uma das moças também elegantemente 
trajada para dançar, o cartão era picotado de acordo com 
a quantidade de músicas dançadas se pagando por isso na 
saída. As dançarinas recebiam uma parte do valor arreca-
dado a cada música e a outra parte, sempre maior, fi cava 
a casa. Por isso interessava às moças dançar quanto mais 
vezes possível. 

Evidentemente o galanteio e o assédio aconteciam e 
algumas dessas taxi-girls decidiam partir para uma “dupla 
jornada” depois, já fora do expediente. Outras acumula-
vam atividades durante o dia, atuando como enfermeiras, 
babás, cuidadoras, datilógrafas; antecedendo a atividade 
noturna que acontecia em lugares fechados, repletos de 

fumantes e insalubres. As histórias relatadas dão conta que 
muitas dançarinas terminavam vítimas da pneumonia ou 
da tuberculose, entre outras doenças, quase sem nenhuma 
assistência.

Outros relatos sobre o mundo e submundo da dança dão 
conta de amores perdidos, relações difíceis, triângulos 
amorosos; todos eles contados por dançarinas ou antigos 
frequentadores, como um advogado paulistano que se apai-
xonou por uma taxi-girl, mas esta depois de idas e vindas, 
acabou se casando com outro homem. A essa mulher foi 
dedicada uma poesia, guardada durante anos no fundo do 
baú e só agora revelada no livro. 

Há também o caso pitoresco de uma bailarina da vida 
noturna que por ironia do destino se tornou a primeira 
pessoa na América Latina e a segunda do mundo, a 
receber um intestino transplantado no Hospital das 
Clínicas, em 18 de agosto de 1968, pela equipe do 
famoso médico Dr. Euryclides Zerbini, o pioneiro dos 

transplantes no Brasil. 

A pesquisa traz também um amplo levan-
tamento de anúncios de jornais e revistas de 
época de forma a envolver o leitor no assunto 
cujo tema vai se tornando mais interessante a 
cada página. Como dizem os editores, “um livro 
só termina quando é arrancado das mãos de seu 
autor”. Geralmente os escritores vão encontran-
do sempre algo a mais para complementar sua 
obra e fi cam adiando o fechamento da obra. 

Assim aconteceu com Thaís Matarazzo que 
durante as entrevistas foi descobrindo mais 
e mais pessoas com histórias interessantes 
sobre os taxi-dancings e seus bastidores, tan-
to que já cogita 
escrever uma 
sequência em 
futuro próximo 

com os novos relatos que 
estão sendo obtidos. 

Dona de sua própria edi-
tora, Thaís Matarazzo tem 
por especialidade transmitir 
nas letras as interpretações 
do passado recente em lin-
guagem fácil para que todos 
compreendam como eram os 
corações e as mentes de um 
tempo ainda não tão distan-
te. Os temas levantados nem 

sempre são assuntos conhecidos dos mais jovens, embora 
seja a autora, uma escritora 
bem moça, com menos de 
35 anos de idade. Isso possi-
bilita alcançar esse público, 
especialmente os que estão 
cursando as faculdades. 

Os assuntos são apresen-
tados com uma descrição 
inicial de como era o coti-
diano em décadas passadas 
servindo agora de referência 
para o desenvolvimento de 
estudos sobre o compor-
tamento da população que 
vivia nas grandes cidades 
durante o século XX. Quem 
quiser comprar o livro deverá entrar em contato pelo tel. 
(11) 33991-9506 ou (www.editoramatarazzo.com.br).

do Nunes*

Garotas esperando parceiros para a dança.

Reprodução

Thaís Matarazzo
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Gestão fi nanceira de TI, 

reputação da empresa, 

estratégia competitiva 

e outras prioridades 

empresariais 

defi nem objetivos do 

gerenciamento da 

infraestrutura de 

informações

O marketing pluga apps 
ao banco de dados, 
os diretores acessam 

dashboards no tablet, o comer-
cial publica novos formulários, 
outros departamentos contra-
tam suas próprias aplicações 
as a service, e ainda assim o 
empresário questiona “por que 
a TI gasta tanto”.

Em uma conjuntura em que 
as companhias olham com mais 
urgência para sua efi ciência 
operacional, ao mesmo tempo 
em que a competitividade pas-
sa a depender mais de serviços 
digitais, os projetos de TI são 
as bases dessas melhorias. O 
monitoramento da infraestru-
tura, nesse contexto, é funda-
mental tanto para garantir a 
disponibilidade necessária dos 
serviços quanto para proteger 
ou até aumentar o retorno dos 
projetos.

Há alguns anos, o próprio 
crescimento orgânico – volume 
de dados, upgrades para ver-
sões mais pesadas e inclusão 
de usuários – já exigia um 
bom acompanhamento, para 
não saturar a infraestrutura. 
Hoje, as demandas são mais 
diversas e surgem em um ritmo 
mais forte. O profi ssional de 
gerenciamento de TI tem que 
lidar com um ambiente mais 
complexo e cheio de interde-
pendências, necessário para 
dar conta dos atuais desenhos 
de negócios.

Uma interação efi caz entre 
o planejamento empresarial e 
o gerenciamento de TI pode 
contribuir muito para mitigar 
riscos, racionalizar os custos 
e dar uma visão realista de 
retorno.

Calendário de negócios e 
processos críticos – planejar 
as implementações e deixar 
para outra etapa as premis-
sas de monitoramento de 
infraestrutura sai mais caro. 
Quando o mapeamento das 
funcionalidades de negócio e 
o capacity planning são cons-
truídos de forma integrada, 
os parâmetros técnicos fi cam 
sob medida, o que minimiza 
potenciais surpresas no pós 
implementação.

Interdependências – Em 
tempos em que a arquitetura 
de software é cada vez mais 
sustentada em APIs, micros-
serviços e uma infi nidade de 
interconexões, há muito mais 
elementos que podem ser afe-
tados ou afetar a disponibilida-

de e desempenho dos serviços. 
A identifi cação da causa raiz 
de qualquer degradação fi ca 
mais complexa, mas também 
mais necessária. Monitorar 
toda esta cadeia interdepen-
dente faz toda a diferença para 
garantir o funcionamento dos 
serviços.

Gestão de mudanças – en-
quanto buscam a “transfor-
mação digital”, com novas 
arquiteturas, aplicativos etc., 
o legado continua sustentando 
parte do dia a dia. A coexistên-
cia é necessária durante um 
período de transição. Geren-
ciar e monitorar o novo e sua 
coexistência com legado, bem 
como controlar e desativar os 
serviços pós-transição é fun-
damental para um ambiente 
de TI sustentável.

Vulnerabilidades – o ritmo 
dos projetos e a relativa auto-
nomia das áreas de negócios 
têm deixado pontos de vulne-
rabilidade que podem causar 
degradação dos serviços ou até 
mesmo desastres. Embora as 
atividades de gerenciamento 
de infraestrutura e prevenção a 
ameaças tenham escopo pecu-
liar a cada uma, a monitoração 
de TI tem muito a contribuir. 
Por exemplo, um indicador 
atípico de sobrecarga a um 
componente de TI ou um alto 
acesso a um sistema pode sina-
lizar um potencial incidente ou 
vulnerabilidade de segurança. 
Novamente, aperfeiçoar cada 
vez mais o sistema de moni-
toração, para fazê-lo perceber 
comportamentos fora de um 
padrão, pode evitar incidentes 
e até apoiar em uma ação de 
correção de vulnerabilidade.

Aspectos técnicos e fi nancei-
ros da nuvem – a decisão do 
que levar para a nuvem não é 
simples e se devem ponderar 
vários fatores. Primeiro, é 
preciso ter um mapeamento 
preciso dos recursos físicos 
e fi nanceiros consumidos no 
ambiente de TI on premise 
e entender qual o cresci-
mento orgânico e de novos 
negócios da sua empresa. 
Depois, é necessário analisar 
as soluções em nuvem, seus 
custos, benefícios, etc. Com 
essas informações, é possível 
defi nir quais soluções podem 
ou têm prioridade de ir para 
nuvem, conforme a estratégia 
de negócio.

A monitoração é uma fer-
ramenta importante para 
o bom funcionamento do 
negócio das empresas. Esta 
ferramenta deve ser acoplada 
à grande maioria dos serviços 
de TI, inclusive nuvem, para 
garantir disponibilidade desses 
serviços. A monitoração é o 
guardião que trabalha 24x7 
vigiando a entrega de servi-
ços de TI aos negócios da sua 
empresa.

(*) É diretor de serviços da Service IT.

Monitoramento dos 
indicadores técnicos aos 

critérios de negócio aumenta
o retorno dos projetos

Breno Henrique Marcantonio (*)

News@TI
TZ Systems alcança número recorde de 500 
implantações do site P.O.T.A.

@A TZ Systems, unidade de negócios da Schultz destinada ao 
atendimento às agencias de viagem com foco em Tecnologia 

da Informação, atingiu no começo deste ano a marca de 500 agên-
cias atendidas e que utilizam o P.O.T.A., Personal On-line Travel 
Agency, site criado para auxiliar as agências de viagem no processo 
de comercialização de pacotes de viagem. E, para marcar o alcance 
do número recorde, lançou hoje o novo site www.tzsystems.com.
br, também desenvolvido internamente.

NIC.br disponibiliza mais de 50 domínios de 
cidades brasileiras

Com o anúncio do DPN do Rio de Janeiro – "rio.br", o Núcleo de 
Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), entidade 

responsável pelo registro de domínios ".br", encerra a Campanha 
Cidades.br. Graças a esta iniciativa, usuários de Internet interes-
sados em registrar domínios .br contam agora com mais 56 opções 
de categorias (DPNs) relacionadas a cidades brasileiras, entre elas 
"sampa.br", "curitiba.br", "poa.br" e "fl oripa.br", as mais populares 
até o momento. A campanha promoveu durante sete meses uma 
chamada de sugestões, onde recebeu mais de 10.000 contribuições 
sobre nomes e apelidos que representariam os municípios. Mais de 
40 mil domínios com nomes de cidades já foram registrados, o que 
representa quase 8% da base de domínios sob o ".br" que não são 
".com.br". "Dezesseis cidades estão entre os 50 maiores Domínios de 
Primeiro Nível (DPNs/categorias) sob o '.br', superando categorias já 
tradicionais. Ficamos satisfeitos que os brasileiros tenham recebido a 
campanha com entusiasmo e que possam associar seus interesses às 
cidades natais ou adotivas", afi rma Demi Getschko, diretor-presidente 
do NIC.br.

A emissão de boletos é uma 
atividade cotidiana para as 
pequenas e médias empresas. 
Apesar de ser um dos métodos 
de pagamento preferidos das 
lojas on-line - que muitas vezes 
oferecem até mesmo um des-
conto para o cliente que paga 
com boleto - a prática pode 
trazer custos “escondidos” 
para os empresários. E como 
cada centavo é importante, 
principalmente quando es-
tamos começando um novo 
negócio, precisamos fi car es-
pertos para evitar estes gastos 
desnecessários.

Quando uma empresa emite um boleto, o banco cobra uma 
taxa que varia entre R$ 3,00 e R$ 5,00. Até aí, nenhuma novi-
dade. Esse é um custo que existe e que já deve fazer parte da 
programação fi nanceira de toda empresa. O problema começa 
quando um mesmo boleto começa a gerar diversas cobranças 
de taxa. 

Digamos que seu cliente fez uma compra e pediu para reali-
zar o pagamento via boleto. Só que, por um motivo qualquer, 
ele não conseguiu fi nalizar a operação na data estipulada. Ele 
então pede a geração de um novo boleto, com outra data de 
pagamento. Resultado? A empresa precisa pagar por dois bo-
letos para a mesma compra. E se o cliente faz o pedido, gera 
um boleto, mas não fi naliza a compra? Novamente o prejuízo 
fi ca por conta da empresa. 

Na prática, o banco tem total poder sobre a geração de boletos. 
Ele defi ne o valor, quanto tempo demora para ser compensado 
e a forma de pagamento para o empresário. Isso facilita o surgi-
mento dos “custos fi xos escondidos”. Cancelamentos, alterações 
de datas, gerações de novos boletos para uma mesma compra: 
tudo entra sorrateiramente como uma nova cobrança para o 
seu negócio. 

Esses custos escondidos podem gerar gastos desnecessários 
consideráveis. Ás vezes comparando o valor da taxa ao valor da 
venda, pode parecer insignifi cante, mas somando todos os gastos, 
taxas e impostos pagos pelas pequenas e médias empresas no 
nosso país, percebemos que cada centavo vale muito. 

Felizmente, existe uma ma-
neira de fugir desses custos. 
Uma possibilidade é traba-
lhar com sistemas de gestão 
empresarial que ofereçam 
esse serviço. Já existem no 
mercado sistemas com valores 
acessíveis para pequenas e 
médias empresas que traba-
lham com módulos específi cos 
para emissão de boletos. 

Cada sistema oferece dife-
rentes benefícios, mas acho 
importante o empresário 
optar por um módulo que 
diminua seus gastos e que 
realmente facilite o dia a dia da 

empresa. Já temos soluções que oferecem ao pequeno negócio 
a possibilidade de pagar apenas pelos boletos que forem com-
pensados, evitando assim que o acúmulo de taxas escondidas. 
Na prática, a emissora do boleto compensa para o empresário, 
no período previamente combinado, o valor da venda menos a 
taxa referente aquele boleto. Isso é ótimo para evitar surpresas 
desagradáveis na hora do fechamento. 

Também é interessante a facilidade oferecida pelos sistemas 
que funcionam sem arquivo de remessa e retorno, atuando de 
forma integrada com o módulo fi nanceiro e controle de rece-
bimentos. Isso diminui a quantidade de arquivos da empresa e, 
consequentemente, o retrabalho. E nós sabemos como é impor-
tante eliminar trabalhos repetidos para que seus colaboradores 
fi quem mais motivados e consigam focar no que realmente traz 
lucro para a sua empresa. 

Com pequenos cuidados, podemos aumentar os ganhos de 
empresas de qualquer porte. Esses gastos escondidos, quando 
reunidos, podem ser o diferencial para sua empresa crescer ou 
passar por tempos difíceis. Ser um empreendedor é um trabalho 
de dedicação e são esses pequenos aspectos que determinam 
quem será bem sucedido. 

 
(Fonte: Robinson Idalgo – fundador da SoftUp – empresa brasileira criadora do 
sistema de gestão* (ERP) grátis. Mais informações no site: www.sistemagratis.

com.br <http://www.sistemagratis.com.br/> 
<http://www.sistemagratis.com.br/>)

Boletos podem gerar problemas
para empresários

Para quem também passa por este dilema, saiba que 
certamente não está só. Confi ra 5 dicas para escrever 
melhor para a internet:

1. Defi na o tópico: antes de começar a escrever, é preciso 
saber sobre o que escrever. O ideal é tentar escrever 
sobre um tema de gosto pessoal e de amplo conheci-
mento, pois isso ajuda a demonstrar domínio, dando 
credibilidade ao material.

2. Conheça seu público: compreender bem para quem 
você está escrevendo pode ajudar a criar conexões re-
ais com os leitores. Por isso, o autor do artigo deve ter 
uma noção mais clara sobre as pessoas que acessam os 
textos, a fi m de gerar empatia junto ao público. Mostrar 
que se importa é o primeiro passo para fazer as pessoas 
visitarem e retornarem ao site.

3. Organize o conteúdo: o fl uxo de ideias geralmente 
não é organizado. Mesmo ideias desconexas ou fora 
de ordem podem se tornar um bom texto. Vale anotar 
tudo para, em seguida, complementar o que está escrito 
e colocar numa ordem lógica. Leia tudo, do início ao 
fi m, para corrigir erros e completar o artigo, inclusive 
adicionando subtítulos.

Cinco dicas para escrever 
melhor para a internet

Escrever para a internet não é uma tarefa fácil. Além da dúvida de se os textos estão realmente 
atingindo as pessoas e sendo lidos, há também a sensação incômoda de não saber por onde começar

4. Revise: por mais que se tenha lido e relido o texto, é 
bem provável que ainda precise de uma revisão fi nal 
antes de ser publicado ou enviado para a aprovação. 
Procure se distanciar um pouco e retornar um tempo 
depois para a revisão fi nal, pois isso ajuda a encontrar 
erros não vistos antes. Leia minuciosamente cada frase 
para ter certeza de que não há erros de ortográfi ca e 
gramática.

5. Dê um título: ao escrever um texto, é comum dar a 
ele um título. Porém, ao longo do trabalho de escrita, 
o artigo pode tomar rumos diferentes do imaginado a 
princípio. Por isso, vale a pena verifi car se o título dado 
inicialmente ainda condiz com o texto.

6. Use técnicas de SEO: Aplicar regras de otimização 
de textos utilizando técnicas de SEO (Search engine 
optimization) pode ajudar a alavancar ainda mais a sua 
estratégia de criação e gestão conteúdo para a internet. 
Os mecanismos de busca adoram textos bem organiza-
dos, e principalmente, já otimizados.

 
Fonte: Freepik.

“Aplicativo espião” monitora o uso de dados 
móveis em linhas corporativas

Com o advento da internet e a infl uência 
da tecnologia 5G chegando em nosso país, 
fi ca claro que temos um futuro voltado 
para o uso excessivo de dados móveis para 
comunicação. A internet facilita muito no 
nosso dia a dia, seja para pesquisas ou até 
mesmo, entrar em contato com clientes, 
porém, o uso sem controle desse recurso 
pode impactar negativamente na produti-
vidade no ambiente de trabalho.

Foi pensando nisso que a WeAudit desen-
volveu o 2Audit, um aplicativo para celular 
disponível para Android que auxiliará no 
controle e gestão desses dados.

Por falta de conhecimento muitas em-
presas acabam não fazendo gestão de seus 
dados, pagando assim, valores absurdos e 
contratando franquias desnecessárias sem 
saber se os funcionários estão utilizando 

os dados para uso pessoal ou efetivamente 
para trabalho.

O 2Audit tem como principal função fazer 
a leitura e detalhamento do uso de dados 
dos aparelhos móveis de funcionários de 
empresas e seus objetivos são: auditar o 
uso e cobrança de dados pelas operadoras 
e entregar ao gestor um relatório interno 
de produtividade da equipe. 

Para o funcionamento é necessário que 
tanto os gestores quanto funcionários 
tenham o aplicativo baixado em seus apa-
relhos, logo após isso, os dados vão para o 
software da WeAudit onde o cliente terá 
acesso a todas as informações de como, 
quando e quanto está sendo o uso de dados 
por cada membro da equipe dele.

“O aplicativo foi pensado para as em-
presas possuírem maior controle do uso 

de aparelhos móveis e com isso usufruir 
dos benefícios que essa gestão pode gerar 
de forma a favorecer a comunicação, pra-
ticidade e aumento da produtividade das 
empresas”, informa o fundador da WeAudit 
Tiago Hungria.

A expectativa da empresa em relação 
ao 2Audit é atrair e fi delizar clientes ofe-
recendo um serviço único e diferencial do 
mercado, pois com o aplicativo será pos-
sível melhorar gestões e a produtividade 
dos funcionários, além claro, de inibir o 
uso indevido e melhorar a efi ciência de 
uso de dados. 

No Brasil, o setor de telefonia possui 
um dos serviços mais caros do mundo 
e apenas 2% das empresas brasileiras 
possuem algum tipo de auditoria (http://
weaudit.com.br).
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta segunda, o quinto dia da lunação é propício à saúde e aos tratamentos, mas não aos negócios. A lua está em Áries 
desde as 04h28 desta segunda-feira, por isso tudo ganha ritmo acelerado e passa a ter um caráter urgente. Não temos 
paciência para esperar por nada. Sentimos certa necessidade em tomar providências para assuntos que vinham se 
arrastando. A tendência para o imediatismo nos faz querer agir por nossa própria conta, sem depender de ninguém. 
Aumente a quantidade de ingestão de líquidos. A passagem da Lua em Áries predispõe à desidratação. Nesta época, o 
melhor será respeitar a individualidade de cada um. Não tentar se impor, nem interferir muito na vida do outro.
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A Lua em seu signo torna a segunda-
feira boa ampliar as ambições 
e evoluir nas suas tarefas. Use 
a criatividade que lhe trará 
reconhecimento em um novo 
projeto profi ssional. Poderá sonhar 
alto, desde que haja com segurança 
e determinação. 85/785 – Branco.

Aquilo que está em sua mente se 
torna viável, pode ser possível. Pode 
ocorrer perturbação nos negócios 
de dinheiro, mas se souber agir pela 
manhã obterá soluções. Esportes e 
atividades ao ar livre, em contato com 
a natureza estão favorecidos nesta 
segunda. 98/398 – Azul.

Seja objetivo em suas ações evitando 
mudar de opinião rapidamente. 
Precisa tomar atitude firme e 
decisiva, não se esqueça das 
questões práticas da vida. Com 
a Lua em Áries é bom, agir, será 
gratifi cante ter um dia produtivo e 
conhecer lugares novos e pessoas 
interessantes. 03/203 – Amarelo.

Com a Lua em Áries o trabalho vai 
fl uir mais se realizá-lo com pulso 
e não deixar nada para depois. 
Aproveite para conquistar atenção 
de todos, encantando as pessoas a 
sua volta. Quem sabe aquela paixão 
que há tanto tempo procura, pode 
surgir até o meio de fevereiro. 
34/634 – Verde.

Com a Lua em Áries há energia e 
ímpeto para a ação. A chance de 
uma proposta de emprego aumentará 
ainda mais depois que o Sol estiver 
em Peixes, aguarde até o meio de 
fevereiro. Faça esportes e atividades 
ao ar livre como uma caminhada ou 
contato com ambientes abertos. 
65/665 – Amarelo.

Procure desenvolver oportunidades 
que surgirem para um novo trabalho, 
uma delas pode ser um novo rumo 
profi ssional. Não tema mudar a 
rotina em suas atividades se quiser 
mais, mas agradeça pelo que já 
conquistou. Com a Lua em Áries 
a vida evolui para novos terrenos. 
93/493 – Cinza.

Um toque de aventura será capaz 
de resgatar uma paixão. No amor 
use de sinceridade, exponha os 
sentimentos. Seja mais entusiasmado 
ao expor suas ideias e pensamentos. A 
sensibilidade o torna mais romântico 
quente e envolvente na relação a dois. 
34/534 – Verde.

Extroversão e muita animação neste 
começo de semana com a Lua em 
Áries, ótimo para contatos passeios 
ou qualquer quebra na rotina. Faça 
o que tem que ser feito sem titubear 
para conseguir aquilo que quer. 
Sair com gente animada e otimista 
vai fazer muito bem. 62/362- Azul.

Agarre na hora as oportunidades 
que surgirem e tome iniciativas 
para melhorar seu cargo ou salário. 
Saia com gente animada e otimista, 
precisa viver a vida com mais prazer 
e paixão. Use a razão e também a 
intuição para não errar devido à 
desconfi ança demasiada. 90/590 – 
Marrom.

Este é o momento de encontrar com 
quem compartilhar seus projetos 
e sonhos de realização. Este é um 
dia que nos dá a capacidade de 
enfrentar os desafi os do cotidiano de 
frente sem temor. Prepare-se, após 
o aniversário poderá agir e remover 
os obstáculos. 12/312 – Azul.

Expresse seus sentimentos e 
esclareça mal-entendidos. Não 
engula mágoas e tenha coragem de 
preparar algo ariscado. Continue 
lutando para alcançar ou conquistar 
algo que vai lhe fazer bem e 
levantar o astral depois que passar 
o aniversário. 78/478 – Cinza.

Começa a viver uma fase de 
novidades em que se cria um clima 
de encanto especial na sua vida. 
Seja uma pessoa pratica ao agir, mas 
evite o sentimento de inferioridade 
que aumenta muito nesta semana. 
Atitudes honestas e sinceras serão 
bem-vindas. 67/567 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 22 de Janeiro de 2018. Dia de São Victor, São Gaudêncio, São 
Vicente de Espanha, e Dia do Anjo Lauviah, cuja virtude é a compreensão. 
Hoje faz aniversário o município de São Vicente, o mais antigo do Brasil. 
Hoje aniversaria o goleiro Rogério Ceni que nasceu 1973, a modelo Raica 
Oliveira que faz 34 anos e o ator Caio Castro nascido em 1989.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau aprecia as coisas e ideias novas, 
sendo uma pessoa individualista e de espírito livre. É uma pessoa avessa 
à rotina, gosta de viajar, de variedades. Disciplinado e prático no sentido 
de realizar os seus sonhos, é expansivo e um tanto excêntrico e com 
isso torna-se popular e até um líder. É também versátil e se adapta com 
facilidade, além de ser generoso e liberal. Gosta de tratar de assuntos 
importantes, pois revela um grande poder de observação e enxerga 
mais adiante dos que os demais. Aproxima-se de pessoas de bem, pois 
tem uma grande pureza de coração.

Dicionário dos sonhos
AÇOUGUE – Entrar nele: desconfi ança sem motivos. 
Fazer compras, novidades em seu trabalho. Números 
de sorte: 02, 16, 19, 43 e 73.

Simpatias que funcionam
Para acabar com o nervosismo: Pegue uma vela 
branca e um pires sem uso, cole a vela no pires e 
espalhe mel ao seu redor. Acenda a vela e reze três 
Pai Nosso e nove Ave Maria para o santo protetor 
e para o Anjo da Guarda daquela pessoa nervosa, 
pedindo a ajuda deles para que ela se acalme antes 
da vela se queimar. A vela deve ser deixada em um 
ponto elevado, de modo que fi que em uma altura 
superior à da cabeça da pessoa que você deseja 
acalmar. Quando terminar de queimar, lave o pires 
em água corrente.
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do (?)

Listrado",
livro
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d'água do
Folclore
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(Mat.)
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da (?)

Vontade:
a LBV
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mosquito
ou abelha
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disputada
em dupla

Antigo
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de toca-
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Lago em
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lização

Ave-
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do Japão

"Fica, vai
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internet
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no país de
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Cabul
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to o exame
de Papani-
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inglês

Principal
verbo de
ligação

Depois de

Árvore
conífera
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em inglês

Incor-
reção

Nome da
letra "H"

Forma de escape da
água no gêiser 

Orientador
Briga ge-
neralizada

(pop.)

Homicida
(fem.)
Luz do

relâmpago

"Origem"
do

fantasma
Troféu

Rumar
Massa
(abrev.)

Imagens tridimen-
sionais feitas com
laser

Político gaúcho 
que mais tempo

ocupou a Presidência
do BrasilResulta da

cobrança
direta do
escanteio

(fut.)

Coronel (abrev.)

Animação ambienta-
da em um mundo mís-
tico de vikings (Cin.)

Pão de 
(?), bolo
Emprego;
aplicação

Cabeça 
de gado
A Veneza
Brasileira

Pacata;
tranquila

Recurso
visual a-
tualizável
do GPS 
automo-
tivo (pl.)

Alvo do
"lifting"
Gânglio
(Anat.)

A da safira
é azul

Ornatos de
mesquitas

BHC
GOLOLIMPICO

MENTORALEM
TDGCORLO

QUEBRAPAUT
LIARASER

PIJAMAPOSE
BOAABETOPI

VASSASSINA

RALICLERRO

RADIOLARES

GMNSGROU
MAPASFACEDR

SERENAITA
JATOAFEGÃ

COLODOUTERO

3/aid. 4/aral — nodo — tall. 5/afegã — bonde. 7/radiola. 21/como treinar o seu dragão.
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Clássico 
Uma grande estória de con-

fl itos, amor e perdão, que conta 
a transformação de um homem 
condenado pela sociedade fran-
cesa, num dos maiores exem-
plos de honestidade e justiça 
no drama Os Miseráveis de De 
Victor Hugo. Nesta adaptação 
do clássico, 19 Atores contam 
a história, com muita emoção, 
alegria e paixão. Com Beth Ve-
loso, Cristina Mazzuca, Caique 
Dáttola, Danyelle Sardinha, Eric 
Rasmussen, Fernando Moratta, 
João Guilherme, Júnia Haliski, 
Leti Cruz, Maria Di Agostinho, 
Paulo Novaes, Regina Catellani, 
Robson Gabriel, Rodney Martins, 
Silvia Souza, Tiago Silva, Victor 
W´alczak e William Lima.

Serviço: Teatro Raposo Shopping, 
Rodovia Raposo Tavares, km 14,5, Jd. 
Boa Vista, tel. 3732-9006. Sábados às 18h. 
Ingresso: R$ 40. Até 24/02. Elenco da comedia “Entre! A Porta está Aberta”.

“Entre! A Porta está Aberta” 
conta a estória das irmãs Guta 
e Flora, as duas com mais de 65 
anos, que moram em cidades 
diferentes e não se veem com 
frequência. Um dia, Flora apare-
ce avisando que veio para fi car 
apenas uma semana na casa da 
irmã Guta. A semana se trans-
forma em meses e num resgate 
cômico e por vezes emocionante, 
as irmãs trazem à tona revelações 
e segredos do passado nunca 
antes revelado, tornando o duelo 
verbal dinâmico e poético. Com 
Emerson Grotti, Gabriela Gama, 
Gabriela Rabelo, Glória Rabelo e 
Guilherme Araújo.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344, 
República, tel. 3255-1979. Sábados às 18h. 
Ingresso: R$ 60. Até 17/03.

Cena de “Baal.Material”.

Com texto de Brecht, Baal, 
foi o ponto de partida para 
a criação de “Baal.Material”, 
espetáculo da Cia Les 
Commediens Tropicales
e do Quarteto à Deriva que 
volta a ser apresentado na 
capital paulista no dia
26 de janeiro

A montagem traz, assim como os 
espetáculos diversas linguagens 
para o palco: artes plásticas, 

vídeo, teatro e música circulam pelas 
cenas, sem hierarquia alguma entre 
elas. O espetáculo é composto por várias 
camadas, todas com igual importância 
para o enredo e independentes, apesar 
de conversarem entre si e se comple-
mentarem. Música e texto se alternam e 
se sobrepõem: Baal.Material incorpora, 
como estrutura, a forma e a atitude de 

um show musical. No espaço cênico os 
corpos performativos dividem espaço 
com arbustos, obras de arte pop repro-
duzidas à exaustão (230 caixas inspira-
das em Brillo, obra de Andy Warhol) e 
uma betoneira produzindo cimento, ao 
mesmo tempo, a cena integra a proje-
ção ininterrupta de vídeos, feitos pelas 
artistas do Bruta Flor.

 
Serviço: Galpão do Folias, R. Ana Cintra, 213, Campos 

Elíseos, tel. 2122-4001. Sextas e sábados às 21h e aos 
domingos às 19h. Entrada franca.

“Baal.Material”
Divulgação

Cena da comédia “Além do Que os Nossos Olhos Registram”.

O espetáculo “Além do Que os Nossos Olhos Registram” 
fala sobre a convivência de três gerações de mulheres, 
apoiando e enlouquecendo umas às outras. Ao mostrar 
essa complicada relação entre mãe, fi lha e avó o espetá-
culo consegue expor, de maneira emocional, as agruras 
e alegrias do universo feminino. Não interessa que você, 
mulher, não tenha muitas amigas, nem more em uma 
grande metrópole, mas você já deu boas gargalhadas com 
as amigas falando sobre assuntos corriqueiros, sobre sua 
vida sexual, já se sentiu insegura em um relacionamento, 
já falou sobre o tamanho dos membros masculinos, já 
contou suas experiências sexuais, já tentou viver novas 
experiências, já sonhou com um príncipe encantado, já 
gastou mais do que podia em um sapato ou um vestido 
dos sonhos. Com Luíza Tomé, Priscila Fantin e Letícia 
Birkheuer.

Serviço:  Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. 
Sextas às 21h30, sábados às 21h e aos domingos às 20h. Ingressos: R$ 30 e R$ 80.

Comédia
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Dia da Continuação
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que 
Deus quer que você saiba.... Que há uma reunião de família 
esperando por você, e você fi cará mais radiante do que agora 
consegue começar a imaginar. Um dia você deixará o seu 
corpo -- o que eu gosto de chamar de seu Dia da Continuação 
-- e será recebido por todos que você já amou, de qualquer 
forma e por qualquer motivo... e, de pé em frente ao grupo, 
todas as pessoas que foram muito caras a você. Será uma 
reunião grande e gloriosa, com alegria, riso e surpresa preen-
chendo cada coração e alma! Isto também foi experimentado 
por todos que já foram embora daqui -- todos aqueles que 
foram antes de você -- é claro. Então, não chore por eles. 
Eles estão muito felizes! Eu não estou bem certo de por que 
você precisava ouvir isto neste dia em particular... mas eu 
aposto que você está...
Amor, Seu Amigo,

Neale Donald Walsch

“Entre! A Porta está Aberta”
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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

INICÍO A COLUNA comentando sobre a desistência da atriz 
Bruna Lombardi  de seguir a carreira de atriz. Aos 65 anos,ela 
continua como uma das mulheres mais bonita do país. Com uma 
aparência jovial, a atriz se cuida e encara com naturalidade a 
passagem dos anos.

BRUNA, CONFIRMOU Á COLUNA QUE NÃO PRE-

TENDE MAIS FAZER NOVELAS. Ela quer a liberdade 
artística, até porque refuta a obrigatoriedade de aceitar papeis 
indesejados por conta de contrato com emissora. Poucos artis-
tas conseguem sobreviver com tal autonomia sobre a carreira. 
A atriz afi rmou se houver uma boa proposta para fazer teatro 
talvez ela aceite.

NEM CONVITES DE GLOBO, RECORD E SBT fi zeram 
a atriz mudar de ideia . Bruna Lombardi  prefere continuar 
cuidando da sua Ong que defende a natureza e levar sua vida 
com tranquilidade ao lado de seus familiares, até porque fi nan-
ceiramente ela está realizada.

ELLEN CARDOZO, A MULHER MORANGUINHO, vol-
tou ao Rio de Janeiro após passar uma temporada na casa da 
mãe, em São Paulo. Em dezembro, a ex-dançarina denunciou o 
cantor Naldo por agressão. Com isso a justiça proibiu ele de se 
aproximar dela. Naldo tentou a reconciliação, porém ela ainda 
não aceitou, mas não nega a possibilidade de perdoar e reatar 
o casamento.

DEPOIS DA DIREÇÃO DA RECORD FAZER UM LE-

VANTAMENTO GERAL da televisão brasileira, sua diretoria 
chegou a conclusão que 2018 não começou bem para a emissora. 
A Record, enfrenta uma crise existencial. Terceira colocada em 
audiência, teve que baixar salários e cachês milionários.

A RECORD TEVE AINDA QUE PROTELAR NO MÁXI-

MO as renovações de contratos e encerrou programas originais 
abrindo mão de alguns artistas. A emissora de Edir Macedo, vive 
a pior fase da sua trajetória em decorrência de uma série de 
erros administrativo. Tanto é verdade que há um conformismo 
geral na direção pelo terceiro lugar no IBOPE.

A GLOBO VAI INVESTIR MUITO na próxima novela das 
23h, ‘Onde Nascem os Fortes’. Segundo fontes bem informadas, 
o ator Jesuíta Barbosa interpretará um personagem inspirado 
no cantor (genérico) e drag queen Pablo Vittar.  Procurada 
pela coluna, a Globo nega essa informação, comprovada pela 
sinopse da novela.

O SBT VOLTA COM AS TRANSMISSÕES DE FUTEBOL, 
porém o início será pela Copa Nordeste . A TV Aratu, afi liada da 
rede de Sílvio Santos na Bahia, criou uma chamada publicitária 
onde o anúncio dizia ‘Perdeu Globo, Agora Futebol é no SBT’. 
Por sua vez a Globo local respondeu:  ‘Ser Líder é a Maior Prova 
da Escolha Popular’.

FRASE FINAL:  A vida não é um parágrafo, nem a morte 
um parênteses.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

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

ou ligue para
netjen@netjen.com.br T : 3106-4171
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        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LEANDRO RAFAEL PEREZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão atendente, nascido neste Capital, Ibirapuera - SP, no dia 05/07/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rafael Perez e de Marilene 
Pereira Perez. O pretendente: ÉDPO ALMEIDA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão atedente, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no 
dia 12/01/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson 
Porfi rio de Souza e de Silvana Almeida de Souza.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A busca por produtos Halal no 
mundo aumenta a cada ano. Só 
para você entender um pouco 
mais, vamos saber o que signi-
fi ca Halal. O alimento permitido 
no Islã, de acordo com a regras 
de Deus escritas no Alcorão, 
é denominado Halal, que em 
árabe signifi ca lícito, autori-
zado, ou seja, alimentos que 
seguem 100% todas as normas 
da jurisprudência islâmica para 
consumo dos muçulmanos. 
Atualmente, há em torno de 
1,8 bilhão de islâmicos, ou seja, 
praticamente ¼ da população.

O gasto muçulmano com a 
economia halal atingiu US$ 
2,1 trilhões em 2016, repre-
sentando 11,9% das despesas 
globais. Só o setor de alimentos 
e bebidas leva os muçulmanos 
a gastarem US$ 1,24 trilhão, 
de acordo com o Centro de 
Desenvolvimento da Economia 
Islâmica de Dubai. 

Em segundo lugar as roupas 
e acessórios consomem US$ 
254 bilhões, em seguida vem o 
segmento de mídia e entrete-
nimento com US$ 198 bilhões, 
turismo US$ 169 bilhões e 
produtos farmacêuticos e cos-
méticos US$ 83 bilhões e US$ 
57,4 bilhões respectivamente. 
Globalmente, as despesas mu-
çulmanas em alimentos e be-
bidas devem alcançar as cifras 
de US $ 1,58 bilhão em 2020. 
São 60 países muçulmanos no 
mundo. 

O Brasil é considerado o 
maior produtor e exportador 
mundial de carne bovina se-
gundo maior de frangos e líder 
nas vendas de carne Halal, 

Cristina Indio do Brasi/ABr

Foram abertas três frentes 
de investigação - da FAB, 
do Ministério Público 

Federal (MPF) e da Polícia Fe-
deral (PF). O relatório fi nal de 
investigação do Cenipa, ligado 
à Força Aérea Brasileira (FAB), 
será divulgado na próxima se-
gunda-feira (22), em Brasília. 
O documento será apresentado 
pelo chefe do centro, brigadeiro 
Frederico Alberto Marcondes 
Felipe, e pelo investigador 
encarregado, coronel Marcelo 
Moreno.

Em geral, as investigações 
do Cenipa apontam fatores que 
contribuíram para o acidente e 
o que fazer para evitar novos 
casos. “O Cenipa é o órgão da 
FAB que investiga, não julga. 
É um órgão técnico, que tem 
como função encontrar causas 
do acidente, inclusive para re-
duzir a possibilidade de aciden-
tes futuros. O relatório da PF 
é mais relacionado a aspectos 
jurídicos penais de investiga-
ção”, disse o ministro da Defe-
sa, Raul Jungmann. No último 
dia 10, a PF informou que sua 
principal linha de investigação 
aponta para falha humana nas 
manobras de aproximação da 
aeronave da pista de pouso em 
Paraty. A investigação ainda 
não foi concluída.

Jungmann acredita que as 
informações parciais divulga-
das pela PF afastam a tese de 
atentado. “Com o relatório téc-
nico defi nitivo sobre as causas 
de como se deu e porque se 
deu, com excelente nível de 
profi ssionalismo da FAB, por 

O ministro Teori Zavascki, morto em janeiro de 2017,

era relator dos processos da Lava Jato no Supremo. 

Um ano após morte de Teori Zavascki, 
queda do avião ainda é investigada

Um ano depois da queda do avião, no mar em Paraty, no sul do Rio de Janeiro, que matou o ministro 
do STF, Teori Zavascki, as causas do acidente ainda estão sob investigação

O jornalista e presidente 
da Associação Comercial de 
Paraty, Anderson Terra, foi 
um dos primeiros a noticiar a 
queda de um avião na região. 
Assim que soube do acidente, 
pegou uma embarcação no cais 
e seguiu para um local próximo 
da queda. Até então, não sabia 
quem estava no bimotor. Terra 
chegou a publicar um vídeo da 
chegada da equipe da Capitania 
dos Portos ao local para a rede 
de comunicação britânica BBC, 
uma das mais importantes do 
mundo.

Anderson relata que a difi -
culdade inicial era a falta de 
um equipamento para romper 
a escotilha do avião e passar 
um tubo que permitiria a 
única passageira, que ainda 
estava viva após queda, pu-
desse respirar. “Ela morreu 
provavelmente por asfixia 
ou por afogamento, porque 
começou a entrar água na 
aeronave. Foi um momento 
de agonia também das pessoas 
que tentavam resgatar. Muitas 
pessoas presenciaram”.

O ministro Jungmann, relem-
bra que estava em Dourados, 
no Mato Grosso do Sul, quando 
recebeu a notícia, ao lado dos 
comandantes militares para 
apresentação do Sistema In-
tegrado de Monitoramento de 
Fronteiras (Sisfron). Segundo 
o ministro, ele fez um telefone-
ma para informar o presidente 
Michel Temer sobre a queda do 
avião. A partir daí, todos volta-
ram para Brasília e profi ssionais 
do Cenipa foram mandados a 
Paraty para iniciarem a inves-
tigação técnica.
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meio do Cenipa, teremos enfi m 
um juízo defi nitivo, não que eu 
esteja colocando em dúvida a 
Polícia Federal, longe disso”, 
disse. Teori era relator dos 
processos da Operação Lava 
Jato no Supremo e iria homo-
logar a delação premiada dos 
executivos da Odebrecht assim 
que o Judiciário retomasse os 
trabalhos.

Mesmo após um ano, as ima-
gens do acidente ainda estão 
fortes na memória de quem 
participou dos resgates dos 
corpos e dos restos do bimotor, 
que levava Teori e mais quatro 
pessoas. Coronel do Corpo de 
Bombeiros do Rio de Janeiro, 
Luciano Sarmento, estava na 
equipe de resgate. Ele lembra 
que por causa das péssimas 
condições climáticas, que im-
pediam a visibilidade do piloto 
do helicóptero dos bombeiros, 
precisou se dirigir com a equipe 
ao local por terra. A equipe de 

mergulho chegou à noite em Pa-
raty, e, embora não seja comum 
fazer resgates nesse horário por 
causa da pouca visibilidade, o 
trabalho começou no mesmo 
dia, uma vez que o mar estava 
mais calmo.

“O corpo do ministro Teori Za-
vascki e de uma senhora foram 
os primeiros a serem resgata-
dos. Na condição da aeronave, 
eles não estavam tão presos às 
ferragens. Com equipamentos 
leves, conseguimos retirar os 
dois e levar à superfície, co-
locamos na embarcação e nos 
dirigimos à marina. A gente já 
tinha localizado os outros cor-
pos, mas havia necessidade do 
emprego de equipamento mais 
específi co”. No fi m da madru-
gada começou o trabalho para 
a retirada das outras vítimas. 
Foi utilizado um equipamento 
que é usado em acidentes au-
tomobilísticos, para o corte da 
fuselagem. 

Crescem as demandas de carnes Halal 
para comunidade muçulmana no mundo

O alimento denominado Halal, que em árabe signifi ca lícito, é 

os que segue 100% todas as normas da jurisprudência islâmica 

para consumo dos muçulmanos.
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a de meia-lua;
 3) A morte deve ser rápida 

para evitar o sofrimento 
do animal;

 4) O sangue deve ser retira-
do totalmente da carcaça 
para evitar qualquer 
contaminação;

 5) Após a degola e o es-
coamento do sangue, a 
carcaça deve ser lavada 
e higienizada e toda a 
água do processo deve 
ser extraída;

 6) Para higienização deste 
ambiente não pode ser 
realizado de forma algu-
ma com álcool (produto 
proibido para os muçul-
manos);

 7) Todo o processo de aba-
te e de transporte (do 
congelamento ao carre-
gamento) desta carne 
são fi scalizados por um 
auditor ou supervisor da 
CDIAL HALAL;

 8) Para que não haja conta-
minação com outros tipos 
de carne (porco, por 
exemplo), é importante 
que aquele determinado 
frigorífi co seja destinado 
somente ao abate halal;

Cdial Halal – é uma referência 
global em Certifi cação Halal e 
mantém parcerias estratégicas 
com empresas de alimentos de 
classe mundial. Cresceu focada 
no seu negócio com atividades 
relacionadas ao abate de fran-
gos, perus, patos e bovinos, 
incluindo também produtos 
industrializados. 

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

1ª VC – Regional Butantã. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004059-
63.2017.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a JÚLIO CÉSAR CARVALHO, CPF 328.932.668-35, que FIEO – FUNDAÇÃO INSTITUTO 
DE ENSINO PARA OSASCO – UNIFIEO, ajuizou-lhe uma Ação Monitória, que foi julgada 
procedente, estando em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 
21.216,32 (atualizado até 30809/2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a 
sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do 
débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. Advertência: Terá o 
executado independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de novembro de 2017. 

4ª VC- Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0011775-80.2012.8.26.0005 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GYDSOM 
TUTANKAMON FEREIRA DE BARROS, CPF 338.851.318-03, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, para cobrança do valor de R$ 
13.011,15 (abril/2012), decorrente de serviços educacionais prestados. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a dívida devidamente atualizada, bem 
como efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento 
de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os 
embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de dezembro de 2017. 

4ª VC- Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0039124-24.2013.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo de Tarsso da Silva Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ADRIANA SANTOS DA SILVA, Brasileiro, CPF 264.641.988-07, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de FIEO - Fundação Instituto de Ensino para Osasco, objetivando a 
cobrança da quantia de R$ 10.885,79 (03/10/2013), decorrente do contrato de prestação de serviços 
educacionais, relativamente às mensalidades sem pagamento do período de 08/02/2009 a 08/12/2009. 
Encontrando-se o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de vinte dias 
contados a partir da publicação deste edital, ofereça embargos monitórios ou pague a importância 
supra, ficando ciente, outrossim, de que neste último caso ficará isento de custas e honorários 
advocatícios e de que na hipótese de não oferecimento de embargos, 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 de São Paulo, aos 09 de novembro de 2017. 

especialmente comerciali-
zada para muçulmanos. Há 
57 países reconhecidamente 
islâmicos - dentre os quais 
são 22 países árabes – que 
importam alimentos Halal. A 
comunidade islâmica - fora 
estes países - está presente em 
todo o mundo, como Europa, 
África e Ásia.

 “Produzimos somente 33% 
de nossa capacidade. Temos 
uma grande novidade que 
o Brasil poderá iniciar a ex-
portação para Indonésia a 
partir deste ano. O mercado 
da Indonésia representa um 
potencial em torno de US$ 80 
milhões”, ressalta Ali Saifi , di-
retor executivo da Cdial Halal. 
Os Emirados Árabes Unidos 
importam US$ 20 bilhões de 
produtos de consumo Halal, 
segundo a consultoria Farrely 
& Mitchell. 

Todos os alimentos são con-

siderados halal desde que não 
seja: carne de porco e deriva-
dos; álcool; animais que são 
abatidos de forma imprópria; 
não desrespeitem as leis do 
alcorão e que não sejam em 
nome Alláh (Deus); sangue ou 
produtos feitos com sangue; 
produtos que tenham sido 
contaminados com os citados 
acima. Há toda uma técnica que 
deve ser respeitada, para que a 
carne seja consumida.
 1) O animal deve ser abatido 

por um muçulmano. Na 
hora do abate o profi s-
sional deve pronunciar o 
nome de Alláh e a face do 
animal deve ser voltada 
para a Meca;

 2) A faca deve estar bem 
afi ada e atingir de uma 
única vez os três prin-
cipais vãos (jugular, tra-
queia e esôfago) do 
pescoço em movimento 

Paulo Exel (*)
 
A tecnologia certamente é a 

parceira número um da ativida-
de de recrutamento e seleção. 

De modo geral, ela otimiza 
o fl uxo de trabalho dos pro-
fi ssionais de RH, ajudando-os 
a selecionar os requisitos 
técnicos da vaga. Mas, existe 
um aspecto que gera muitas 
discussões nesse processo: será 
tecnologia capaz de substituir a 
presença e inteligência humana 
no processo de contratação?

Quando usada de maneira 
assertiva, ela otimiza a busca por 
profi ssionais, funcionando como 
um fi ltro para habilidades e re-
quisitos técnicos para a vaga. Em 
vagas para a base da pirâmide, 
onde as contratações são feitas 
em massa, o processo de seleção 
por meio de uma ferramenta 
tecnológica torna-se indispensá-
vel. Atualmente, o mercado de 
recrutamento usa o cruzamento 
de dados para encontrar o me-
lhor currículo de acordo com o 
descritivo de vagas, mas requer 
de um especialista uma análise 
apurada sobre os resultados que 
o “computador” trouxer.

O contato humano é fun-
damental para se preencher 
uma vaga de maneira efi ciente, 
levando mais em conta a quali-
dade e sustentabilidade de uma 
contratação do que a rapidez 
em encontrar o profi ssional. 
Apesar de a tecnologia já es-
tar substituindo o homem em 
muitos processos em diferentes 
segmentos, como por exemplo 
o de telecomunicações, acredi-
to que antes de caminharmos 
para um cenário onde seremos 
entrevistados e contratados 
por um robô, existe uma longa 
jornada de avanços e aprimo-
ramentos tecnológicos que 
precisam ser traçados.

É claro que nada é impossí-
vel, ainda mais quando falamos 
sobre evolução tecnológica. No 
entanto, a inteligência artifi cial 
precisa chegar a um nível de 
interação e sensibilidade capaz 
de identifi car valores pessoais 
subjetivos, cultura, emoções, 
motivações relacionamento 
interpessoal e características 
comportamentais do ser hu-
mano. Em um processo de 
seleção, todos esses são fatores 
compõe um peso maior na 
decisão se comparado apenas 
as habilidades técnicas.

Embora ainda seja impos-
sível eliminar o papel de um 
recrutador do processo já é 
possível automatizar algumas 
etapas. Inúmeras empresas e 
serviços estão surgindo com 
o propósito de auxiliar nesse 
quesito. Para os diretores e 
empreendedores, é sempre 
importante avaliar o custo/
benefício e o ROI (retorno 
por real investido) na hora 
de contratar uma ferramenta 
que automatiza parte da con-
tratação. Não tem receita de 
bolo. Cada empresa precisa 
colocar no papel aquilo que 
deseja, qual a demanda e com-
parar com o que o mercado 
oferece. 

De modo geral, em uma pri-
meira abordagem, como forma 
de refi nar a busca, a tecnologia 
já tem sido uma grande aliada 
do mercado de recrutamento. 
Entretanto, nada substitui a 
sensibilidade e presença hu-
mana na hora de encontrar o 
talento ideal.

(*) - Formado em Administração de 
Empresas, possui MBA executivo 

em Gestão de Negócios e tem 
certifi cação em coaching. Experiência 

no recrutamento especializado nas 
áreas de Tecnologia, Digital e Vendas, 

é diretor de operação da Yoctoo.

Recrutamento automatizado: 
vale a pena substituir

a inteligência humana?
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Robotização 
cresce
no país e o
valor mais 
acessível é
um facilitador

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

Jonas Ribeiro – Fábio Sgroi (Ilustr) – Do 
Brasil –    O autor criou, em dupla face editorial, uma 
ode à poesia e sensibilidade circense, de raiz, focando 
num  lado, as peripécias no picadeiro, coberto por 
lona, isso, aquele que está quase extinguindo-se. 
Noutro lado, o circo – sem ofensas ao original – criado 
e comandado por políticos, numa politica pífi a, com 

atitudes desleais, por pessoas que locupletam-se o tempo todo 
do erário. Tudo muito leve, sem ofensas, apesar do escancara-
mento. Uma obra magistral, que numa elevada sensibilidade, 
tem o condão de chamar à atenção, de infantes e adultos, para o 
necessário olhar ao bem comum, ética e cidadania.  Genial ideia!

Circo Faz de Conta

Jaques Grinberg – Literare – O mago das 
vendas, reaparece nesta terceira edição, para 
comprovar que seus ensinamentos, além de per-
feitamente factíveis, são efi cientes. Respostas que 
refl etem o cotidiano de um jogo, sempre intrigante, 

levado avante por membros opostos, e que muito se necessitam: 
vendedor X comprador!! Manual esclarecedor!

84 Perguntas que Vendem:
Vendedor coach: Como transformar 
perguntas em vendas

Danilo Alves Lima (Org) – Paulus – A fran-
cesa, nascida em 02/01/1873, canonizada em 1925, 
mostra nesta obra, o motivo de ser aclamada Dou-

tora da Igreja, em 1927. Em cada página, uma bela foto, uma 
prece ou posicionamento e devoção fervorosa, aos desígnios 
Divinos. Mesmo não católicos, poderão assimilar saudáveis e 
benéfi cos preceitos. 

Minha Vocação é o Amor: 
Ensinamentos de Santa 
Teresinha – Col. Ensinamentos

Alexandre Camaru (Trad) – Wesley Botto 

(Ilustr) – Livrus –  Um impressionante relato, 
extraído das páginas de um passado escabroso e 
absolutamente desumano. Mary, nascida escravi-
zada, após intermináveis quarenta anos, foi levado 
para Londres. Teve reconhecida sua história, por 

uma associação antiescravagista, que bancou a edição de suas 
memórias. Apesar dessa proximidade, faleceu escrava. Tristes 
momentos, que parecem irreais, dado seu teor de plena e 
desnecessária crueldade.  Tomara que atrocidades expostas,  

não mais ocorram!

A História de Mary Prince: Uma 
escrava das Índias Ocidentais

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

Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)
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As plataformas de 

comércio inteiramente 

digitais, comumente 

conhecidas como 

e-commerce, têm 

ganhado cada vez mais 

terreno no mercado 

brasileiro

Uma das principais 
empresas de e-com-
merce do mundo, a 

Amazon, anunciou recente-
mente que irá expandir as 
suas operações no Brasil, 
comercializando produtos 
eletrônicos junto com os 
livros já vendidos em seu 
site na internet. A expansão 
dos e-commerce, também no 
mercado brasileiro, se deve 
principalmente a algumas 
vantagens que esta moda-
lidade apresenta, como o 
baixo custo de investimento, 
maior alcance de clientes, 
simplicidade de implantação 
física, dentre outros. 

Porém, não se pode es-
quecer que, como qualquer 
outra atividade empresarial, 
o e-commerce sofre impactos 
jurídicos e legais que devem 
ser considerados para que 
sua atividade seja de sucesso. 
Apesar de não ser novidade 
no Brasil, em matéria de 
regulamentação o e-com-
merce ainda engatinha, não 
possuindo uma legislação 
específi ca e consistente so-
bre o tema. 

Sobre o comércio digital, 
especifi camente, há apenas 
o Decreto 7.962/13 com só 9 
artigos; assim, aplicam-se ao 
e-commerce as regras gerais 
dispostas no Código Civil 
(CC), no Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) e no 
Marco Civil da Internet, além 
das regras fi xadas pelas agên-
cias reguladoras, a depender 
do objeto explorado, no que 
o Decreto for omisso.

Portanto, é crucial ter 
muita cautela quando o 
assunto é legislação, pois 
é o tipo de relação entre as 
partes envolvidas que vai 
indicar qual o regramento 
será melhor aplicado, o CC 
entre fornecedores e o CDC 
quando o cliente for o des-
tinatário fi nal do produto ou 
serviço ofertado. 

O e-commerce é catego-
rizado em B2B (business 
to business), se referente a 

transações comerciais entre 
empresas, ou B2C (business 
to commerce), relativa a 
transações entre empresa e 
consumidor fi nal. É relevante 
destacar que o que defi ne a 
legislação a ser aplicada é a 
destinação do produto adqui-
rido e não o produto em si. 

Assim, presente a fi gura 
do destinatário fi nal, aquele 
em que se encerra a cadeia 
comercial, a relação estará 
sujeita às leis consumeristas. 
Por outro lado, ausente a 
fi gura do consumidor, a rela-
ção entabulada será regulada 
pelas regras gerais do CC e 
Marco Civil da Internet.

Há que se atentar, ainda, 
para as questões fi scais, tri-
butárias e suas obrigações 
acessórias, que são bastante 
nebulosas e controvertidas. 
Exatamente pelo fato de 
o e-commerce não possuir 
legislação específi ca e pre-
cisa é que surgem dúvidas e 
confusões sobre a matéria, 
sendo o debate constante 
e distante de uma solução 
única, impondo atenção 
redobrada dos empreende-
dores do comércio digital.

Logo, o investimento no 
e-commerce é bastante 
sedutor em virtude da fa-
cilidade e simplicidade que 
essa modalidade comercial 
traz em relação ao comércio 
tradicional, contudo não se 
pode iludir e crer que se está 
livre de regramentos e buro-
cracias atinentes a qualquer 
atividade empresarial.

O regramento específi co 
escasso sobre e-commerce 
não implica na ausência de 
regulamentação e de regras, 
ao contrário, demanda que o 
empresário tenha ainda mais 
cautela às inúmeras leis que 
podem regular o negócio, 
pois a inobservância das 
condutas legais ensejará a 
aplicação de sanções admi-
nistrativas e legais cabíveis, 
podendo acarretar a aplica-
ção de multa e suspensão 
temporária de atividade. 

O e-commerce continua 
como atividade muito pro-
missora, mas deve o empre-
sário estar atento a todas as 
implicações das atividades, 
buscando orientação, inclu-
sive jurídica, necessária.

(*) - É advogada das áreas de 
contencioso cível, família e 

sucessões do FF Advogados 
(nathalie.lima@ffl  aw.com.br).

Breves linhas
sobre o e-commerce

Nathálie Maranhão Gusmão Pincovsky de Lima (*)

O cigarro liderou o ranking da ilegalidade,

correspondendo a 38% das mercadorias apreendidas no ano passado.

Edson Vismona (*)

Com relação à composi-
ção das apreensões, o 
cigarro lidera o ranking 

da ilegalidade, corresponden-
do a 38% das mercadorias 
apreendidas no ano passado. 
No total foram apreendidos 20 
milhões de maços de cigarro, o 
que corresponde a, aproxima-
damente, R$ 100 milhões. Na 
sequência estão eletrônicos e 
informáticas com 22% e 7%, 
respectivamente.

Além das mercadorias e 
veículos foram apreendidos 
pelas equipes operacionais da 
Receita, que atuam na região 
de Foz do Iguaçu drogas, armas 
e munições que entrariam de 
forma ilegal no país. Não obs-
tante os resultados elogiáveis 
das apreensões realizadas pelas 
Receita, Polícia Federal e Polí-
cia Rodoviária Federal em Foz 
e demais regiões, constata-se 
que precisamos fortalecer o 
controle das fronteiras para 
o efi caz combate à entrada de 
produtos ilegais no território 
brasileiro.

Relatório do Tribunal de 
Contas da União (TCU) de 2015 
mostrou um cenário desola-
dor para as políticas públicas 
voltadas para as fronteiras 
brasileiras e essa realidade se 
propaga até os dias de hoje. 
Entre os problemas apontados 
destacam-se o baixo grau de 
investimentos e a carência de 
recursos humanos, materiais e 
fi nanceiros dos órgãos respon-

Fronteiras vulneráveis e o 
contrabando de cigarros

Recentemente a Receita Federal de Foz do Iguaçu apresentou balanço das apreensões de mercadorias e veículos 
realizadas durante o ano de 2017, que somaram US$ 80,1 milhões, o que representa, aproximadamente, R$ 260 
milhões. Esse valor é 19% maior que o registrado no ano anterior, quando as apreensões foram de US$ 67,4 milhões

Google

sáveis pela prevenção, controle, 
fi scalização e repressão aos 
crimes de fronteira. Desta for-
ma, essas regiões encontram-se 
absolutamente vulneráveis ao 
crime, seja ele o contrabando 
de produtos como cigarros, 
o tráfi co de drogas e armas, 
entre outros.

Prova de que muito ainda tem 
que ser feito em prol do contro-
le de fronteiras é o comércio 
de cigarros contrabandeados 
no Brasil que atingiu o nível 
recorde em 2017, represen-
tando 48% do volume total das 
vendas do produto. Em 2016, o 
contrabando representava 45% 
das vendas totais de cigarros e 
em 2015, 30%, segundo dados 
do Fórum Nacional Contra a Pi-
rataria e a Ilegalidade (FNCP). 

Para enfrentar o desafi o de 
exercer o controle de mais de 
16 mil km de fronteiras e os 1,7 
milhão de km de rodovias que 
permitem o acesso a pratica-
mente todo território nacional 
e aos países vizinhos é funda-
mental aperfeiçoar a estrutura 
voltada para o controle de 
fronteiras. O governo brasileiro 
precisa dar mais apoio técnico 
e operacional à execução do 
Plano Nacional de Fronteiras, 
com especial atenção à fi scali-
zação da fronteira entre Brasil 
e Paraguai. 

Entre as ações possíveis e 
com resultado efetivo estão a 
instalação de Centros Integra-
dos de Controle e Inteligência 
nas Fronteiras e em pontos 
estratégicos nas rotas rodo-

viárias, com a participação 
das forças policiais, além do 
uso de raio-X nas fronteiras 
fi scais e drones para fi scalizar 
as fronteiras e estradas. De 
outro lado, o já corriqueiro 
contingenciamento de recur-
sos orçamentários não pode 
continuar, essa prática coíbe 
a ação do Estado e estimula 
a ocupação de espaços pelas 
organizações criminosas.

É certo que não podemos 
deixar o mercado ilegal do-
minar o comércio brasileiro 
fortalecendo a criminalidade 
e aumentando a violência que 
afeta toda a sociedade. 

(*) - É presidente do Fórum Nacional 
Contra a Pirataria e a Ilegalidade 

(FNCP) e do Instituto Brasileiro de 
Ética Concorrencial (ETCO).

Hoje o valor do robô é 300% mais baixo do que em 1990, quando 

os primeiros robôs apareceram por aqui.

A economia brasileira começa 
a dar sinais de recuperação. Um 
dos indicativos desta retomada é 
o investimento da indústria nacio-
nal na robotização da produção. 
Segundo dados da Federação 
Internacional de Robótica (IFR, da 
sigla em inglês), em 2016, foram 
vendidos 1,8 mil robôs industriais 
no mercado nacional. Embora seja 
um avanço, é um volume conside-
rado ainda baixo em relação aos 
países mais desenvolvidos, como 
a China, que vende cerca de 90 
mil unidades por ano, e a Coreia 
do Sul, 40 mil. 

Porém, o volume de robôs tende 
aumentar no Brasil até 2019. A IFR 
aponta que o setor da indústria 
deve adquirir 400 mil robôs indus-
triais. No Brasil, serão 3.500 novas 
unidades nas fábricas, mais que o 
dobro do registrado em 2015, que 
foi de 1.407 unidades. De acordo 
com Guilherme Thiago de Souza, 
CEO da Roboris, empresa de tec-
nologia e engenharia, com foco no 
desenvolvimento de projetos ‘turn 
key’ de células robotizadas e au-
tomação industrial, esse aumento 
se deve principalmente ao setor 
automotivo, que atualmente é o 
que mais investe nesta tecnologia 
e que foi responsável por introduzir 
os robôs na produção industrial 
brasileira. 

“No mundo, cerca de 70% dos 
equipamentos estão neste seg-
mento. Como os robôs possuem 
capacidade de movimento similar 
ao do braço humano, são mais 
usados em tarefas pesadas, como 
a soldagem, a pintura e o carre-
gamento de máquinas”, afi rma. 
No entanto, outros setores, com 
destaque para as indústrias de 
alimentos e bebidas, automobilís-
tica, eletroeletrônica e química, 
também têm contribuído para o 
avanço da robotização no Brasil. 

“Na indústria alimentícia, por 
exemplo, cada vez mais há uma 
procura por soluções com sistemas 

de paletização, que além de garan-
tir uma padronização da produção, 
contribui também para preservar a 
segurança e integridade física dos 
profi ssionais que atuam no setor, 
substituindo-os nas funções de 
maior risco, como as que envolvem 
trabalho braçal e esforços repeti-
tivos”, conta Guilherme. 

O uso de robôs também possibi-
lita que as condições de trabalho 
dos funcionários sejam melhora-
das. “Não há mais problemas com 
poeira, alto ruído, má postura para 
execução de determinada função, 
calor e ambiente perigoso ou 
insalubre e que possam acarretar 
em problemas para a saúde do 
trabalhador. Com isso, eles podem 
ser capacitados para outras ativi-
dades, como as de programadores 
do equipamento”, ressalta. 

Mas não dá para falar de inves-
timentos na indústria sem pensar 
em fatores que estão na mente do 
gestor, como a redução de custos, 
aumento da produtividade e lu-
cratividade, e a melhora na com-
petitividade. “E, nesses quesitos, 
a tecnologia robótica tem muito 
a oferecer, já que possibilita uma 
previsão da produção e de custos, 
a uniformização de produtos, um 
maior controle de qualidade, além 
da possibilidade de monitoramento 
de todas as etapas do processo de 
produção em tempo real”. 

Outro ponto positivo para o 
avanço da robotização no Brasil 
é o custo. Hoje o valor do robô 
é 300% mais baixo do que em 
1990, quando os primeiros robôs 
apareceram por aqui. “Mas ainda 
há alguns entraves que precisam 
ser ultrapassados, como o ‘Custo 
Brasil’, que afeta a capacidade 
das empresas de oferecer preços 
competitivos, o excesso de buro-
cracia existente no país, a carga 
tributária elevada, além da mão de 
obra, que precisa ser especializada 
e capacitada para absorver a nova 
demanda (Roboris).

Produção industrial
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