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BOLSAS
O Ibovespa: +0,69% Pontos: 
85.495,24 Máxima de +1,31% 
: 86.028 pontos Mínima de 
-0,09% : 84.833 pontos Vo-
lume: 12,37 bilhões Variação 
em 2018: 11,9% Variação no 
mês: 0,69% Dow Jones: -0,13% 
(18h31)  Pontos: 26.116,27 
Nasdaq: -0,02% (18h31)  Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1692 Venda: R$ 3,1697 
Variação: -0,67% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,24 Venda: R$ 3,34 
Variação: -0,4% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1724 Venda: R$ 
3,1730 Variação: +0,34% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1900 
Venda: R$ 3,3100 Variação: 
-0,6% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,71% ao 
ano. - Capital de giro, 10,00% ao ano. 
- Hot money, 1,13% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.347,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,36% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 136,800 
Variação: +0,59%.

Cotação: R$ 3,1765 Variação: 
-0,59% - Euro (18h31)  Compra: 
US$ 1,2511   Venda: US$ 1,2511   
Variação: +0,81% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9550 Venda: R$ 
3,9570 Variação: +0,03% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9070 Ven-
da: R$ 4,1100 Variação: estável.

tos: 7.410,21 Ibovespa Futuro: 
+0,48% Pontos: 85.635 Máxi-
ma (pontos): 86.250 Mínima 
(pontos): 84.840. Global 40 
Cotação: 896,657 centavos de 
dólar Variação: -0,2%.

“Não podemos 
escolher como vamos 
morrer. Não há cura 
para o nascimento e 
para a morte, a não ser 
usufruir o intervalo”.
George Santayana (1863/1952)
Filósofo espanhol

O presidente Temer 
reafi rmou ontem (1) 
que o Brasil retomou 

o rumo do desenvolvimento 
em seu governo, em um 
evento da Caixa, em Brasília. 
Destacou o papel social do 
banco e voltou a defender 
as principais ações de seu 
governo, como a defi nição 
de um teto para os gastos 
públicos, a reforma do en-
sino médio e a retomada 
da abertura de vagas de 
trabalho. “Todos sabemos 
que a vocação da Caixa 
transcende e supera muito 
a de um banco comercial. 
Lembro da alegria quando 
liberamos o FGTS, aqueles 

Temer: país retomou rumo 
do desenvolvimento após 
ações governamentais

R$ 44 bilhões que injetamos 
na economia brasileira”. 

“E agora ainda estamos lan-
çando o pagamento das contas 
do PIS/Pasep, que pode colocar 
R$ 1,6 bilhão em circulação. E 
a Caixa foi fundamental para 
levar adiante operações de 
enorme complexidade”, com-
pletou o presidente ao lembrar 
ainda a participação do banco 
para a execução do programa 
Minha Casa, Minha Vida, que 
deve contratar este ano cerca 
de 700 mil novas unidades.

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, também exal-
tou a melhoria na governança 
e parceria do banco para con-
solidar ações pelo crescimento 

econômico do país. “A Caixa 
trabalha na mesma direção com 
que estamos trabalhando no 
país, com programas de ganho 
de efi ciência, dimensionamen-
to da rede, com automação e 
melhoria nos processos”, disse. 
“A Caixa fi nancia o consumo e o 
investimento, seja residencial, 
comercial, seja das empresas, 
e portanto esta inserida dentro 
da economia diretamente”.

Meirelles disse que o Banco 
Central está avaliando se será 
necessário a alocação de capital 
para os empréstimos da Caixa a 
estados e municípios, suspen-
sos pela institução fi nanceira. 
Explicou que, qualquer banco 
que faz empréstimos capta os 

Temer discursa no evento Caixa 2018 e voltou a defender as principais ações de seu governo,

como a defi nição de um teto para os gastos, a reforma do ensino médio

e a retomada da abertura de vagas de trabalho.

recursos dos depositantes, mas 
também precisa ter capital pró-
prio que possa cobrir eventuais 
não pagamentos e difi culdade 

de créditos. “Mas é importante 
dizer que o histórico de paga-
mentos de estados e municípios 
para a Caixa é bom, o nível de 

perda é mínimo. Portanto, isso 
é fator da maior relevância, 
que está sendo levado em 
conta”, ressaltou (ABr).

Após três anos de quedas 
consecutivas, a produção 
industrial brasileira fechou o 
ano passado com crescimento 
acumulado de 2,5%, na compa-
ração com 2016, puxada pelo 
setor automotivo. Este é o pri-
meiro resultado anual positivo 
desde 2013, quando a indústria 
fechou com expansão de 2,1%, 
e o maior desde 2010, ano em 
que a indústria teve o recorde 
de 10,2% de crescimento.

Os dados fazem parte da 
Pesquisa Industrial Mensal 
Produção Física Brasil (PIM-
-PF) divulgada ontem (1º), pelo 
IBGE. Em 2017, houve cresci-
mento em todas as quatro gran-
des categorias econômicas, 19 
dos 26 ramos, 51 dos 79 grupos 
e em 56,4% dos 805 produtos 
pesquisados, em comparação 
com o ano anterior. O destaque 
foi para bens de consumo du-
ráveis, com expansão de 13,3% 
no ano; seguido de bens de 
capital, com alta de 6%. As duas 

O ano de 2017 rompe 

um período de queda na 

indústria, mas ainda está 

longe de uma mudança ideal.

O ministro da Secretaria de 
Governo, Carlos Marun, disse 
ontem (1) que o governo tem 
20 dias para convencer os de-
putados e a sociedade sobre 
a necessidade de aprovar a 
reforma da Previdência. Em 
café da manhã com empresá-
rios na sede da Firjan, Marun 
afi rmou que o governo não tem 
os votos necessários no parla-
mento para aprovar o projeto. 
Segundo ele, faltam de 40 a 
50 votos, acrescentando que 
ainda há espaço para negociar 
os termos do projeto, mas é 
fundamental que se aprove 
ainda este mês.

“Nós temos pilares para essa 
reforma: o estabelecimento de 
idade mínima e de um regime 
único de Previdência, a partir 
do qual eu, você, ele, vamos 
nos aposentar em um sistema 
semelhante. Mantido isso, é 
possível, sim, que o projeto 
possa ainda ser aprimorado. 
Nós achamos que o projeto 
está bom, mas sugestão de 
aprimoramento, desde que não 
seja palpite, seja uma proposta 
consistente, de gente que sabe 
que a reforma é necessária, mas 
entende que o texto pode ser 
aprimorado. Não tem nada em 
negociação ainda, não comigo”.

Ministro da Secretaria de 

Governo, Carlos Marun.

O aumento dos embarques 
de alguns tipos de grãos e de 
aviões, fi zeram a balança co-
mercial fechar o primeiro mês 
de 2018 com o melhor saldo 
positivo registrado para o mês 
em 12 anos. Em janeiro, o país 
exportou US$ 2,768 bilhões a 
mais do que importou. Desde 
2006, quando o saldo havia 
fechado em US$ 2,83 bilhões, 
o indicador não registrava um 
saldo tão expressivo para me-
ses de janeiro. As exportações 
totalizaram US$ 16,968 bilhões 
em janeiro, com alta de 13,8% 
sobre o mesmo mês de 2017 
pela média diária. 

As vendas externas bateram 
recorde para o mês desde o 
início da série histórica, em 
1989. As vendas de produtos 
básicos cresceram 11,2% na 
comparação entre janeiro de 
2018 e janeiro de 2017 pelo 
critério da média diária. Os 
destaques foram milho em grão 
(crescimento de 92,4%) e soja 
em grão (alta de 62,9%). As 
exportações de produtos semi-
manufaturados subiram 1,1%. 

As vendas de produtos indus-
trializados aumentaram 23,6%, 
também pela média diária, 
puxadas por aviões, com cres-
cimento de 108,7% em relação 

As vendas externas bateram 

recorde para o mês desde o 

início da série histórica,

em 1989.

Is
ac

 N
ób

re
ga

/P
R

W
ils

on
 D

ia
s/

A
B

r

Antonio Cruz/ABr

A
rq

ui
vo

/A
B

r

Dólares pelo smartphone
A partir de hoje (2), os clien-

tes do Banco do Brasil poderão 
comprar dólares americanos pelo 
aplicativo da instituição fi nanceira. 
O serviço estará disponível para até 
US$ 3 mil por operação, limitada a 
US$ 10 mil mensais. A opção estará 
disponível no aplicativo do banco. 
O cliente compra pela cotação do 
dia e tem até dois dias úteis para 
retirar a moeda estrangeira em 
um dos 96 caixas eletrônicos do 
BB com saque em dólares. 

Brasília -O ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
diz que o governo prefere ter 
apenas um candidato na corrida 
eleitoral para a presidência da 
República. Se for confi rmada 
a inelegibilidade do ex-presi-
dente Lula, o ministro acredita 
que candidatos da esquerda 
serão benefi ciados, mas parte 
do eleitorado pode migrar para 
outros candidatos. 

“A intenção é ter um candida-
to só para que o governo tenha 
certeza da defesa do grande 
legado que a gente deixa”, dis-
se em entrevista coletiva após 
divulgar números da reforma 
agrária em 2017. “A gente gos-
taria, por óbvio, de ter continui-
dade e o presidente queria ter 
um candidato que represente 
tudo isso”, completou. Padilha 
reconheceu que atualmente a 
base de apoio ao governo conta 
com dois potenciais candidatos: 
o ministro da Fazenda, Henri-
que Meirelles, e o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia.

“Temos de esperar. O tempo vai 

Ministro da Casa Civil,

Eliseu Padilha.
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Brasília - O presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Claudio Lamachia, dis-
se na manhã de ontem (1º), a 
jornalistas que, além de ser um 
desafi o para o Judiciário, a elei-
ção de 2018 é desafi ante para 
todos os cidadãos. “Eduardo 
Cunha, Paulo Maluf e tantos ou-
tros chegaram aonde chegaram 
por voto popular, por escolhas 
nossas. Nós temos feito muitas 
vezes escolhas equivocadas”, 
disse Lamachia, completando 
que “voto não tem preço, tem 
consequência”. 

O presidente da OAB adi-
cionou que a consequência 
de uma escolha de voto mal 
feita é “a crise ética e moral 
sem precedentes que vivemos 
no Brasil hoje”. As afi rmações 
foram feitas após Lamachia sair 
da sessão de abertura do Ano 
Judiciário de 2018, no Supre-
mo Tribunal Federal (STF). A 
solenidade reuniu a cúpula dos 
três Poderes, contando com as 
presenças do presidente Michel 
Temer e dos presidentes da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
e do Senado, Eunício Oliveira 
(MDB-CE).

Lamachia, que discursou 
na sessão, disse também que 

Presidente da OAB,

Cláudio Lamachia.

Venda de veículos 
novos cresceu 
23,14% em janeiro

São Paulo - O mercado de 
veículos novos no Brasil co-
meçou 2018 em alta. Foram 
181,2 mil unidades vendidas 
em janeiro, crescimento de 
23,14% em relação a igual 
mês do ano passado, segundo 
dados divulgados ontem (1º), 
pela Fenabrave, que considera 
automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus. O aumen-
to, no entanto, só foi expressivo 
porque o número de unidades 
vendidas em janeiro de 2017 foi 
o menor para o mês desde 2006.

Por outro lado, em relação 
a dezembro as vendas caíram 
14,75%. Boa parte da retração 
é explicada por questões sazo-
nais, uma vez que o último mês 
do ano costuma ser o período 
mais aquecido da economia e o 
primeiro mês tende a ser mais 
morno. Entre os segmentos, a 
venda dos chamados veículos 
leves atingiu 175,5 mil unida-
des, expansão de 22,3% na 
comparação com janeiro do ano 
passado, mas queda de 14,3% 
em relação a dezembro (AE).
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Indústria fecha 2017 com crescimento 
de 2,5%, após três anos de queda

e eletrodomésticos (10,5%). 
Já em bens de bens de capital, 
destacam-se equipamentos 
de transporte (aumento de 
7,9%), de uso misto (18,8%) 
e para construção (40,1%). 
Também com resultados po-
sitivos, mas abaixo da média 
nacional de 2,5%, aparecem 
os setores produtores de bens 
intermediários (1,6%) e de 
bens de consumo semi e não 
duráveis (0,9%).

A avaliação do gerente da 
pesquisa, André Macedo, é 
de que o bom desempenho no 
setor de veículos automotores 
foi crucial para o crescimento 
da produção industrial em 
2017. “Praticamente todos os 
setores tiveram crescimento, 
mas o setor automobilístico, 
principalmente a fabricação 
de veículos pequenos, foi o que 
mais infl uenciou. Grande parte 
disso se deve à melhora no nível 
de estoques e ao aumento das 
exportações”, afi rmou (ABr).

categorias tinham registrado 
queda em 2016, de 14,4% e 
10,2% respectivamente.

A expansão de bens de con-
sumo duráveis foi infl uenciada 
pela fabricação de automóveis 
(crescimento de 20,1% no ano) 

Governo quer candidato 
que defenda ‘legado’

dizer como serão as candidatu-
ras”, disse, ao responder pergunta 
sobre as intenções de voto dos 
dois nomes que não passam de 
1%. Questionado se, diante dos 
baixos números de Meirelles e 
Maia, o nome do governo não 
poderia ser Geraldo Alckmin 
(PSDB), Padilha respondeu ra-
pidamente: “Muita calma” (AE).

Marun: há espaço para 
mudanças na reforma

Marun disse que fez parte da 
estratégia do governo, durante 
o recesso parlamentar, a moti-
vação de setores da sociedade, 
que, segundo ele, já entendem 
que a reforma da Previdência é 
necessária e inadiável. “Então 
nós estamos com publicidade, 
estamos sendo muito auxilia-
dos pela imprensa, estamos 
conversando e o resultado 
qual é? Hoje, ao contrário do 
que muitos pensavam, existe 
uma pressão de amplos setores 
da sociedade pela aprovação”. 
O presidente da Firjan, Edu-
ardo Eugenio Gouvêa Vieira, 
anunciou que a entidade vai 
publicar dois anúncios em 
jornais em defesa da reforma 
da Previdência (ABr).

Balança: maior saldo 
para o mês em 12 anos

a janeiro do ano passado.
O reaquecimento da econo-

mia também fez as importações 
continuar a subir em janeiro. As 
compras do exterior somaram 
US$ 14,198 bilhões no mês 
passado, com alta de 16,4% 
sobre janeiro de 2017 pela 
média diária. As importações 
de combustíveis e lubrifi cantes 
aumentaram 96,3% em relação 
a janeiro do ano passado. As 
compras de bens intermediários 
e de consumo subiram 5,8% e 
19,2%, respectivamente (ABr).

‘Voto não tem preço, tem 
consequência’, diz presidente da OAB

espera que o princípio da dura-
ção razoável do processo legal 
seja respeitado nesse ano. “Um 
princípio constitucional que 
tem sido esquecido ao longo 
desses últimos tempos. Espe-
ramos que seja ele efetivamen-
te implementado”, afirmou, 
acrescentando que é preciso 
colocar “luzes” na Justiça de 
primeiro grau. “A capacidade 
instalada do Poder Judiciário 
hoje já não dá mais conta da 
demanda, e o cidadão que está 
lá na ponta, lá na base, muitas 
vezes se vê tolhido da Justiça”, 
afi rmou (AE).
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OPINIÃO
A nova onda 
tecnológica

Buckminster Fuller, 

visionário e cientista 

multifacetado, 

costumava chamar 

a atenção para a 

diferença entre o cérebro 

e a mente 

Ele dizia que o cérebro 
vê os objetos tangíveis, 
mas só a mente pode 

enxergar o que não é tangível 
nem perceptível aos olhos. Po-
rém, para enxergar o que não 
é tangível e compreender suas 
propriedades, há complexida-
des científi cas e técnicas que 
exigem uma mente treinada 
na educação, na pesquisa e no 
conhecimento. Um dos objetos 
não tangíveis é o futuro e tudo 
que ele trará, especialmente a 
nova onda tecnológica.

Não é fácil saber para o onde 
o futuro conduzirá a humani-
dade, mas dá para imaginar 
certas ocorrências que serão 
inevitáveis, sobretudo porque 
muitas são consequências de 
fatos e situações do presente. 
Tanto no plano individual como 
no social, há um turbilhão 
de mudanças em ebulição 
que vão explodir de forma 
irremediável, e afetarão nosso 
modo de produção, trabalho e 
bem-estar. 

Quem deseja participar da 
nova onda precisa estar prepa-
rado, primeiro para enxergá-la 
e, segundo, para compreender 
o que é e quais suas consequ-
ências. A partir daí, fi ca mais 
fácil traçar o plano de carreira 
e sobrevivência. Fuller dizia 
que “você não pode se desviar 
de coisas que não vê movendo 
em sua direção”, e dava como 
exemplo a substituição do 
cavalo pelo automóvel. 

Leonardo da Vinci – para 
mim, o maior gênio que já 
passou pelo planeta – projetou 
um triciclo em 1478, movido a 
corda, como um relógio, mas 
coube a dois engenheiros 
alemães, Karl Benz e Gottlieb 
Daimler, já perto de 1900, a 
viabilização do automóvel de 
combustão interna. Na épo-
ca, muitos acreditavam que o 
automóvel seria uma novidade 
passageira, uma coisa de ricos.

Simultaneamente, surgiu 
a indústria do petróleo, e o 
automóvel substituiu o cavalo 
como transporte de massa e foi 
a tecnologia que fez a transição 
do transporte da Era Agrária 

(o cavalo) para o transporte 
da Era Industrial (o carro com 
motor). A consequência – uma 
onda que a maioria não viu – foi 
uma montanha de prejuízos à 
criação de cavalos, que per-
deram valor de mercado. Se 
naqueles anos o automóvel foi 
resultado de uma longa e lenta 
evolução, hoje as mudanças 
são rápidas e profundas.

Há muito modismo por aí, e 
muitas inovações vão dar em 
nada, especialmente nessa 
febre de disrupção – ou dis-
ruptura, como querem alguns, 
já que esse substantivo vem do 
verbo “derruir”, que signifi ca 
desmoronar, destruir. Entre-
tanto, o que vai sobrar de novas 
tecnologias, novos inventos 
e inovações será sufi ciente 
para balançar os alicerces de 
empresas, processos, funções, 
trabalho e emprego.

Até há pouco tempo, as 
grandes mudanças tecnológi-
cas e as inovações se davam 
precipuamente nas atividades 
produtoras de bens físicos e 
tangíveis, sobretudo na agri-
cultura e na indústria. Agora, a 
nova onda que está se forman-
do e vindo em nossa direção 
vai atingir amplos setores que 
produzem serviços intangíveis. 
Educação, saúde, lazer, teleco-
municações, segurança, justiça 
e mais uma lista de serviços 
não escaparão da revolução 
tecnológica e das inovações 
prestes a explodir e inundar 
o mercado.

Tentar fugir ou retornar 
ao nacionalismo xenófobo é 
um erro de graves propor-
ções, que talvez nem os mais 
atrasados esquerdistas vão 
defender, como fi zeram nos 
anos 70 apoiando a trágica 
lei de reserva de mercado da 
informática brasileira; esta 
proibia a importação de com-
putadores e qualquer equipa-
mento contendo componentes 
eletrônicos, vetava a compra 
de tecnologia internacional e 
não permitia que produtores 
estrangeiros viessem produzir 
suas máquinas no Brasil. 

Não havendo espaço para 
esse tipo de política, é melhor 
que governos, empresas e tra-
balhadores se preparem para 
enfrentar as mudanças. Antes, 
porém, é preciso conhecê-las, 
estudá-las e saber como se 
ajustar a elas.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)
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O magnata investirá mais de 

US$ 100 milhões na busca de 

uma cura para a doença.

O fundador da Microsoft, Bill 
Gates, informou na quarta-feira 
(31) que seu pai, William, de 
92 anos, sofre de Alzheimer. A 
revelação aconteceu em entre-
vista à emissora “NBC” e, além 
de contar sobre a doença do 
pai, Gates confessou também 
que tem medo de ter o mesmo 
problema. O magnata disse 
que investirá mais de US$ 100 
milhões na busca de uma cura 
para a doença.

“Um número cada vez maior 
de pessoas sofre de Alzheimer, 
é uma doença trágica. Eu real-
mente acho que, se nós orga-
nizarmos os recursos certos, 
é solucionável”, disse Gates. 
Ele anunciou em novembro do 
ano passado que havia doado 
cerca de US$ 50 milhões de 
seu próprio bolso para ajudar 
nas pesquisas sobre o Alzhei-
mer, enfatizando que a atitude 
poderia ser seguida por outros 
desembolsos.

Além de combater o Alzhei-
mer, Gates também doou US$ 
40 milhões para o Instituto 
de Pesquisa Internacional de 
Animais de Criação, que desen-
volve vacinas e medicamentos 
para bichos de fazendas. Ele 
pretende criar uma “superfa-
zenda” na África, com vacas 
capazes de produzir quatro 
vezes mais leite, galinhas que 
botam ovos mais nutritivos e 
plantas resistentes à seca e a 
doenças. “Para mais de um bi-
lhão de pessoas que vivem nos 
países mais pobres do mundo, a 
agricultura é a linha de vida para 
escapar da pobreza”, concluiu 
Gates (ANSA)

Provimento n.66 da Corregedoria permite ao cidadão fazer em 

cartórios a carteira de identidade e o passaporte.

O Diário de Justiça da 
última sexta-feira (26) 
publicou a medida ad-

ministrativa da Corregedoria 
que permite ao cidadão fazer 
em cartórios a carteira de 
identidade e passaporte, condi-
cionado apenas aos respectivos 
convênios das Secretarias de 
Segurança dos Estados e Polícia 
Federal com estes cartórios.

Deixará de ser obrigatória, 
portanto, a obtenção destes 
documentos apenas em órgãos 
públicos. Atualmente, na maio-
ria das unidades da Federação, 
um cidadão precisa ir até a um 
órgão público, como as secreta-
rias de segurança pública, para 
pedir seu RG, como é conhecido 
popularmente o documento 
que comprova a inscrição de 
uma pessoa no Registro Geral.

Com o Provimento, o corre-
gedor nacional de Justiça, mi-
nistro João Otávio de Noronha, 
espera diminuir a burocracia 

Jovens têm publicado vídeos nas redes sociais comendo 

‘veneno’.

O consumo de cápsulas de 
detergente líquido, sobretudo 
por adolescentes, provocou 86 
casos de intoxicação apenas 
nas três primeiras semanas de 
2018, informou um relatório 
divulgado pela Associação 
Americana de Centros de Con-
trole de Veneno (AAPCC, sigla 
em inglês). Segundo os dados, 
que foram atualizados até 21 
de janeiro, o número de casos 
entre pessoas de 13 e 19 anos 
ocorridos neste ano já é mais 
do que todos os registrados 
em 2017 (57 intoxicações) e 
em 2016 (36).

Recentemente, diversos 
adolescentes publicaram 
vídeos nas redes sociais em 
que mastigam cápsulas de 
detergente e desafi am outras 
pessoas a fazerem o mesmo. 
O episódio fi cou conhecido 
como “Tide Pod Challenge” 
e tem atingido, inclusive, 
youtubers. “Não podemos en-
fatizar o quanto isso é perigoso 
para a saúde dos indivíduos. 
Isso pode levar a convulsões, 

Operação Pausare busca esclarecer suposta atuação

de organização criminosa especializada

no desvio de recursos previdenciários.

A Polícia Federal (PF) in-
formou ontem (1°) que dará 
início a uma série de ações 
investigativas com o objetivo de 
“esclarecer a suposta atuação 
de uma organização criminosa 
especializada no desvio de 
recursos previdenciários do 
Fundo Postalis” – o Instituto de 
Seguridade Social dos Correios 
e Telégrafos. As ações estão no 
âmbito da Operação Pausare e 
estão sendo feitas em São Pau-
lo, no Rio de Janeiro, Distrito 
Federal e em Alagoas.

Ainda segundo a nota, a ope-
ração foi defl agrada depois que 
o Ministério Público Federal 
encaminhou à PF auditorias de 
órgãos de controle que teriam 
identifi cado “má gestão, irregu-
laridades e impropriedades” na 
aplicação dos recursos do Posta-
lis, o que teria contribuído para 
o défi cit de aproximadamente 
R$ 6 bilhões do fundo. Ao todo, 
62 equipes policiais estão cum-
prindo aproximadamente 100 
mandados judiciais: 40 equipes 
atuam no Rio de Janeiro, sendo 
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Cidadão poderá obter identidade 
e passaporte em cartórios

Obter um documento de identifi cação poderá se tornar mais fácil com a publicação do Provimento n. 66 
da Corregedoria Nacional de Justiça

Executivo nos serviços públicos 
relacionados à identifi cação é a 
assinatura de um convênio, que 
precisará ser fi rmado entre a 
associação que representa as cha-
madas serventias de registro civil 
de pessoas naturais e o órgão que 
emite determinado documento.

A Secretaria de Segurança 
Pública, responsável pelo RG, 
e a associação dos cartórios 
do respectivo estado precisam 
formalizar essa parceria para 
facilitar o acesso da população 
a uma carteira de identidade. 
A Polícia Federal tem de se 
conveniar à associação nacional 
dos cartórios de registro natural 
para dinamizar o acesso a um 
passaporte. O valor dos emo-
lumentos também será objeto 
da análise. Após a validação do 
convênio, os cartórios serão 
credenciados e matriculados 
para prestar os serviços públi-
cos de registro civil das pessoas 
naturais (Ag.CNJ).

para se obter um documento 
de identifi cação. Além de es-
tender a rede de atendimento 
para os cidadãos, a medida da 
Corregedoria também amplia o 
rol de serviços prestados pelos 
cartórios que atualmente já 

registram nascimentos, casa-
mentos e óbitos. “A medida 
possibilita que esses convênios 
sejam fi rmados para facilitar a 
vida do cidadão”, disse.

O primeiro passo para os 
cartórios auxiliarem o Poder 

Desafi o de comer detergente já causou 
quase 100 casos de intoxicação

edema pulmonar, parada res-
piratória, coma e até a morte”, 
explica Stephen Kaminski, CEO 
da AAPCC. 

Para tentar combater este 
desafi o, os gigantes da web e 
associações têm lançado cam-
panhas de sensibilização no 
Facebook. Em Portugal, o Cen-
tro de Informação Antivenenos 
(CIAV) do INEM publicou um 

comunicado em sua página. 
“Comer cápsulas é estúpido! 
Come bolachas”, diz o texto. 
Além disso, o YouTube se 
prontifi cou a deletar qualquer 
vídeo de pessoas comendo 
as cápsulas e a Amazon disse 
que está trabalhando para 
remover os comentários que 
fazem apologia à ingestão do 
detergente (ANSA).

PF investiga denúncias de 
irregularidades no Fundo Postalis

três no interior do estado, dez 
no Distrito Federal, 11 em São 
Paulo e uma equipe em Alagoas.

As medidas judiciais têm 
como alvo pessoas físicas – 
algumas delas empresários, 
que teriam articulado com 
gestores do fundo de pensão 
– e dirigentes de instituição fi -
nanceira internacional, além de 
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pessoas jurídicas. A nota da PF 
informa que dentro desse grupo 
há empresas com títulos em 
bolsas de valores e instituições 
de avaliação de risco. O nome 
da operação faz referência ao 
infi nitivo presente do verbo 
latino pauso - pausare -, palavra 
empregada com o sentido de 
aposentadoria (ABr).

Bill Gates 
confessa que 

sente medo de 
ter Alzheimer

O Ministério Público do Tra-
balho (MPT) divulgou ontem 
(1) uma nota na qual informa 
ter pedido R$ 100,5 milhões 
em indenizações ao longo de 
2017, por dano moral coletivo 
em casos envolvendo trabalho 
escravo. Segundo o órgão, 
foram ajuizadas, ao todo, 103 
ações civis públicas e fi rmados 
217 termos de ajustamento de 
conduta no período. Em 2017 
foram encaminhadas, ao MPT, 
1.187 denúncias relacionadas 
a trabalho escravo.

De acordo com o MPT, o núme-
ro de ações civis públicas envol-
vendo trabalho escravo cresceu 
nos últimos dois anos. Em 2016 
foram registradas 93 ações e, em 
2017, foram 103 – desse total, 70 
ações (68%) estavam relacio-
nadas a trabalho degradante, o 
que, segundo o MPT, mostra a 
importância do conceito mo-
derno de trabalho escravo mais 
abrangente, de forma a incluir, 
nesse crime, práticas como a de 
escravidão por dívidas.

O MPT e as indenizações 
por trabalho

escravo em 2017

O levantamento aponta tam-
bém que a modernização do 
conceito de trabalho escravo 
apresentou bons resultados 
também quando relacionados 
aos termos de ajustamento de 
conduta. Dos 217 termos fi r-
mados pelo MPT em 2017, 130 
(60%) estavam relacionados 
a trabalho degradante (ABr).
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Agronegócio para
um novo Brasil

O agronegócio 

enfrenta os mesmos 

problemas que afetam 

a competitividade da 

indústria, comércio e 

serviços

Para o bem da economia 
nacional, é de se esperar 
que se concretize na 

prática o anúncio do ministro 
da Agricultura em exercício, 
Eumar Novacki, feito no 
Summit Agronegócio 2017, de 
que a pasta tem o propósito 
de ampliar a participação da 
atividade no comércio exterior, 
de modo que o Brasil detenha 
10% do mercado global. 

Para isso, é fundamental o 
cumprimento do que estabele-
ce o Plano Agrícola e Pecuário 
(PAP) 2017/2018, que prevê, 
segundo dados oficiais do 
governo, volume de crédito 
de R$ 188,3 bilhões, R$ 9,2 
bilhões para a modernização de 
frotas e orçamento de R$ 550 
milhões para o seguro rural no 
ano novo. Há avanços nesses 
indicadores. Entretanto, é 
preciso considerar que os juros 
específi cos para a agropecuária 
ainda estão muito elevados: 
8,5% ao ano para custeio; 7,5%, 
investimento; e 6,5%, armaze-
nagem e inovação tecnológica. 

Tais índices não fazem 
sentido, em especial se consi-
derarmos que os produtores 
da Europa, Estados Unidos e 
outras nações fortes no setor 
desfrutam de taxas muito 
menores e que a infl ação está 
abaixo da meta. O próprio 
mercado tem a expectativa de 
que não supere 4% em 2018, 
segundo a edição de 24 de 
novembro do Boletim Focus 
do Banco Central, última até 
o momento em que escrevi 
este artigo.     

Também é preciso conside-
rar algumas prioridades, como 
a melhoria dos sistemas de 
armazenamento, transportes 
e logística, cuja precariedade 
é causadora de inaceitáveis 
desperdícios de alimentos 
e commodities. Item que 
também merece atenção é o 
seguro rural, que precisa ser 
um efetivo garantidor dos 
riscos a que se submetem a 
cada safra os empresários do 
campo, de todos os portes, des-
de as intempéries até fatores 
mercadológicos imprevisíveis.

É pertinente entender, ain-
da, que o agronegócio — ape-
sar de ser apontado por todos 
como o “salvador” o Brasil 
em meio à pior recessão de 
nossa história, de seu desem-
penho positivo no comércio 
exterior e curva ascendente 
de desempenho nas últimas 
décadas — enfrenta os mes-
mos problemas que afetam a 
competitividade da indústria, 
comércio e serviços. Juros 
altos, câmbio muito variável 
e nem sempre estimulador 
das exportações, insegurança 
jurídica, burocracia, elevada 
carga tributária, infraestru-
tura defi ciente, a corrupção e 
a crise fi scal do setor público 
prejudicam a agropecuária na 
mesma proporção dos demais 
setores produtivos.

Tanto assim, que a Organi-
zação Mundial do Comércio 
(OMC), em relatório recen-
temente divulgado, revela 
que houve queda na partici-
pação dos nossos produtos 
agropecuários no mercado 
internacional. Temos a quarta 
maior área agrícola do mundo 
e continuamos sendo o ter-
ceiro maior exportador, atrás 
somente dos Estados Unidos e 
União Europeia. Porém, nossa 
fatia no mercado global recuou 
de 7,3%, em 2012, para 5,1%. 
Seguimos líderes na comer-
cialização de açúcar, suco de 
laranja e café.

Os dados demonstram que a 
meta anunciada pelo ministro 
da Agricultura em exercício, 
Eumar Novacki, de ampliar 
nossa fatia no comércio exte-
rior do agronegócio, não só é 
bem-vinda, como premente, 
para recuperarmos o espaço 
que perdemos. Com responsá-
vel otimismo, revigorado pela 
resiliência das instituições, a 
apuração e sanção legal sem 
precedentes da improbidade 
e a oportunidade que as elei-
ções de 2018 nos oferecem 
de reescrever nossa própria 
história com o poder do voto, 
devemos acreditar muito em 
nossa capacidade de construir 
um novo Brasil, um país no qual 
as mulheres e os homens do 
campo continuarão semeando 
a esperança.

 
(*) - Engenheiro (Escola de 

Engenharia de São Carlos - EESC/
USP), é presidente do Conselho 
de Administração do Grupo São 

Martinho e membro da Academia 
Nacional de Agricultura.

João Guilherme Sabino Ometto (*)

A - Desafi os dos Drones 
A Mind Makers, escola voltada ao desenvolvimento do pensamento 
computacional e de projetos maker, está oferecendo o curso gratuito 
“Desafi os dos Drones – Programação e Criatividade Maker”, para estu-
dantes de 7 a 13 anos. As aulas acontecerão na sede da Mind Makers 
(Av. dos Eucaliptos, 331, Moema). No curso, os alunos iniciam seus 
primeiros passos em programação de computadores e circuitos eletrô-
nicos, aprendendo a combinar estes conhecimentos para criar quatro 
dispositivos com sensores para automação de uma arena de drones 
montada na própria sala. Eles aprendem a pilotar drones para testar seus 
dispositivos de medição e, assim, vencer desafi os práticos que exercitam 
a lógica computacional e desenvolvem habilidades, como trabalho em 
equipe, colaboração, resolução de problemas. Informações e inscrições: 
tel.  (11) 5531-8000 ou (moema@mindmakers.cc).

B - Limpeza Inovadora
A Freudenberg, um grupo global diversifi cado de tecnologia, que já 
possui 8 empresas no Brasil, continua investindo na região e anuncia 
a entrada do primeiro negócio B2C com a marca Vileda®, que é uma 
das marcas da Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS), 
unidade de negócios do Grupo, líder mundial em produtos de limpeza 
mecânicos para uso doméstico e profi ssional. Com uma história de mais 
de 65 anos e presente em mais de 35 países, a FHCS foi responsável por 
aproximadamente 10% do faturamento global do Grupo Freudenberg 
que, em 2016, foi de 8,6 bilhões de euros. A operação de entrada no 
Brasil se inicia com a comercialização de 30 produtos de alto destaque 
internacional, entre eles, panos, mops, baldes, vassouras, esponjas, 
rodos, luvas e sistemas de limpeza. Para outras informações, visite: 
(www.freudenberg.com).

C -  Café Kasher 
Localizado no bairro nobre de Higienópolis (Rua Maranhão, 371), muito 
conhecido por abrigar a comunidade judaica, o hotel TRYP São Paulo 
Higienópolis oferece das 7h às 10h um café da manhã kasher. Em Israel, 
o café da manhã é uma das refeições mais importantes. Além das delícias 
tradicionais, o cardápio oferece  pão de forma kosher, geleias, requeijão 
cremoso, leite desnatado e integral e iogurte de frutas. Todos os produ-
tos são produzidos por empresas que têm o seu rabino verifi cando os 
produtos. As iguarias são adquiridas em locais supervisionados e com 
selo de garantía, e são guardados em lugares especiais para garantir a 
qualidade e o frescor dos alimentos quem chegam à mesa dos hóspedes. 
Informações tel. (11) 3665-8200 ou pelo e-mail (aeb.higienopolis@
tryphotels.com.br).

D - Intercâmbio para o Canadá  
O Pravaler, programa de crédito estudantil privado, abriu inscrições 
para a 2ª edição do Prêmio “Educação Transforma Pravaler”. A ação 
reconhece e investe em estudantes de graduação que se destacam por 
suas histórias de superação, atitudes inovadoras e que acreditam que 
podem transformar seu futuro pela educação. Podem participar todos 
os estudantes matriculados em faculdades públicas ou privadas do país. 
Os 2 alunos que se destacarem ganharão intercâmbio para o Canadá, 
notebook, sessões de acompanhamento profi ssional especializado e vale 
educação no valor de 5 mil reais. Inscrições e mais informações: (www.
premiopravaler.com.br).

E - Mulheres na Ciência
No marco do Dia Internacional das Mulheres na Ciência, a ONU Mulheres, 
Unesco e Serasa Experian realizam nesta segunda-feira (5), na sede da 
Serasa, das 14h às 17h30, o evento “Por um Planeta 50-50 em 2030: Mais 
Mulheres e Meninas na Ciência & Tecnologia”. O objetivo é promover 
o empoderamento das mulheres e a igualdade de gênero nessas áreas. 
A vice-presidente de Vendas da Serasa Experian, Manzar Feres, fará a 
abertura do evento, com a participação da gerente dos Princípios de 
Empoderamento das Mulheres da ONU Mulheres, Adriana Carvalho. Na 
sequência, o coordenador do setor de Ciências Naturais da Unesco no Brasil, 
Fabio Eon, ministrará a palestra “Igualdade e Paz na Ciência para a Paz e 
o Desenvolvimento”. Outras informações: (www.serasaexperian.com.br).

F - Operação de Drones
A aerofotogrametria é essencial para o trabalho de um profi ssional de 
topografi a, gerando mosaicos ortorretifi cados, topografi as de terrenos 
e modelos digitais de superfície. Os dados contidos nele devem ser 
precisos, e é justamente nesse ponto que os drones conquistam cada 
vez mais adeptos. Esses equipamentos oferecem vantagens como baixo 
custo operacional, facilidade de uso em grandes terrenos, além de uma 
maior segurança durante toda a operação. No dia 15 de maio, contece 
o curso ‘Mapeamento com Drones’, que vai abordar o mapeamento, 
operação, softwares e aplicações com o uso de drones. Este curso faz 
parte da feira DroneShow 2018, que contará com 16 atividades entre 
seminários e cursos voltados para o mercado de drones e uma feira 
com mais 40 expositores. Mais informações: (www.droneshowla.com).

G - Clube para Empreendedores
Os clubes de benefícios vêm ganhando espaço no mercado e na rotina 
das pessoas. Produtos e serviços podem ser adquiridos por um valor 

promocional por meio dessas plataformas, que conectam o usuário às 
empresas por meio do fornecimento de descontos e vantagens para os 
consumidores. Esse é o principal diferencial do ‘Clube Sou Empreen-
dedor’, de vantagens gratuitas, criado pela Proxy Media, que já conta 
com mais de 70 parceiros e dispõe de oportunidades pertinentes aos 
empreendedores. Mesmo sem custo de adesão, o Clube oferece diversas 
oportunidades através de parcerias com empresas como Dolce Gusto, 
Vivo Empresas, Zencard e Serasa, que estão entre as mais buscadas por 
seus mais de 3.200 membros ativos. Saiba mais no site: (www.clubesou-
empreendedor.com.br).

H - Cursos de Gastronomia
O Instituto Gourmet, maior rede de franquias especializadas em 
cursos na área de gastronomia, acaba de inaugurar sua segunda 
unidade em São Paulo, no bairro de São Miguel Paulista (Rua Serra 
Dourada, 220 - 2 ° andar). Oferece opções de cursos com flexibi-
lidade nos horários e foco na interação do aluno. Destinado aos 
interessados em ingressar profissionalmente na área gastronômica 
ou para aqueles que fazem da cozinha um momento de descontração 
e hobby, a rede tem como diferencial a qualidade, aliada a preços 
acessíveis, diante de um  mercado gastronômico em plena expansão. 
Com a popularização dos programas de culinária a procura para 
cursos na área de gastronomia cresce à cada dia. Saiba mais em: 
(http://institutogourmet.com/).

I - Delegação de Tarefas
A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
(ABIMAQ) promove no próximo dia 8 (quinta-feira, das 9h às 18h), 
em sua sede (Av. Jabaquara, 2925, metrô São Judas), o curso “Au-
mentando a Produtividade da sua Empresa através da Descentrali-
zação/Delegação de Tarefas”. Podem participar gestores de equipes 
e de processos que tenham como objetivo concluírem suas tarefas 
dentro dos prazos e padrões pré-estabelecidos, além de todas as 
demais pessoas que queiram se tornar mais “efi cazes”. O curso será 
ministrado por Luiz Henrique Casaretti, que é Neuropsicopedagogo 
Clínico, Psicopedagogo Sistêmico, Psicólogo Organizacional e Admi-
nistrador de empresas. Inscrições: (www.abimaq.org.br). Informações:  
tel. (11) 5582-6321.

J - Gramática e Redação 
O Projeto Redigir, da ECA/USP, recebe inscrições de interessados em 
seu curso de Comunicação e Cidadania com ferramentas da Língua 
Portuguesa. Com duração de um semestre, as aulas apresentam con-
ceitos de gramática e redação, além de debates sobre temas atuais. O 
curso é voltado para jovens e adultos que tenham concluído o ensino 
fundamental e não tenham estudado em universidades públicas. A 
idade mínima para a inscrição é de 16 anos e não há idade limite. Os 
interessados devem comparecer à ECA e preencher uma fi cha de 
inscrição. Os candidatos serão selecionados com base em critérios so-
cioeconômicos. O resultado será divulgado em março, quando também 
se iniciam as aulas. Mais informações: (https://projetoredigirecausp.
wordpress.com/).

A - Desafi os dos Drones
A Mind Makers, escola voltada ao desenvolvimento do pensamento 

D - Intercâmbio para o Canadá  
O Pravaler, programa de crédito estudantil privado, abriu inscrições 

Presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro.

Pela quarta vez seguida, o 
resultado fi cou acima dos 
50 pontos, indicando que 

o clima de otimismo tem preva-
lecido entre os entrevistados. 

“Tanto a avaliação do cená-
rio atual quanto as expecta-
tivas para futuro cresceram 
neste início de ano”, afi rmou 
o presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellizzaro. “A recupe-
ração econômica em curso 
contribui para a melhora do 
humor dos empresários. A 
percepção do cenário atual 
já é bem melhor do que a ob-
servada no início de 2017. Se 
confi rmadas as expectativas 
ao longo de 2018, a confi ança 
poderá consolidar-se acima do 
nível neutro, quem sabe enco-

Facebook proíbe 
anúncios de 
criptomoedas

O Facebook decidiu banir 
qualquer tipo de publicidade 
de criptomoedas - incluindo o 
Bitcoin - na última terça-feira 
(30). O veto vale também para 
anunciantes legais, como o Icos 
(Ofertas Iniciais de Moedas). 
A rede social anunciou que 
proibirá os anúncios que pro-
movam “produtos e serviços 
fi nanceiros que são associados 
frequentemente com práticas 
promocionais ‘enganosas’”.

O Facebook ainda explicou 
que a proibição é “intencional-
mente” ampla para consentir 
com o tempo necessário para 
aperfeiçoar o processo de iden-
tifi cação e supressão dessas pu-
blicidades. De acordo com Rob 
Leathern, que assinou a nota 
no blog da empresa, “dois dos 
nossos princípios de publici-
dade defi nem que acreditamos 
que os anúncios deveriam ser 
seguros e feitos para as pessoas 
em primeiro lugar.”

“Anúncios enganadores ou 
obscuros não têm lugar no 
Facebook”,completou.

Com a medida, o Instagram 
também será afetado e não 
permitirá mais anúncios de 
criptomoedas. Recentemente, o 
Bitcoin voltou a cair, e seu valor 
fi cou abaixo dos US$ 12 mil, após 
ter batido o recorde de US$ 19,7 
mil. Mas, de acordo com o “Coin 
Market Cap” site que lista todas 
as moedas digitais, 24 horas após 
o anúncio do Facebook, o Bitcoin 
caiu 7,75% (ANSA).

Com alta de 15,8%, o segmento de lojas de departamento, 

eletrodomésticos e eletroeletrônicos foi o que mais cresceu.

A pesquisa mensal ACVare-
jo, da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), aponta que 
o volume de vendas do varejo 
paulista aumentou 3,5% nos 
11 primeiros meses de 2017 
em comparação com igual pe-
ríodo do ano anterior. “Há uma 
consolidação da retomada do 
comércio, que deverá pros-
seguir nos próximos meses, 
em resposta ao progressivo 
crescimento da renda, do 
emprego e do crédito. Pelo 
menos mais uma redução 
dos juros neste começo de 
ano pode contribuir para essa 
intensificação”, comenta o 
economista Marcel Solimeo, 
diretor do Instituto de Eco-
nomia Gastão Vidigal/ACSP, 
responsável pelo estudo.  

Com alta de 15,8%, o seg-
mento de lojas de departa-
mento, eletrodomésticos e 
eletroeletrônicos foi o que 
mais cresceu no comércio do 
Estado, de janeiro a novem-
bro de 2017, na comparação 
anual. “É um segmento que 
se beneficiou bastante da 
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Confi ança das micro e pequenas 
termina janeiro com 54,6 pontos
O Indicador de Confi ança da Micro e Pequena Empresa (MPE) atingiu 54,6 pontos em janeiro, acima dos 
51,1 pontos no último mês de dezembro, segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)

to, 51% dos micro e pequenos 
empresários estão em algum 
grau confi antes com o futuro 
da economia do país contra 
18% de pessimistas. Quando 
essa análise se restringe à 
realidade da sua própria em-
presa, o índice cresce e atinge 
64% dos empresários otimistas 
contra um percentual de 8% 
que manifestaram pessimismo 
com o futuro de seus negócios. 
A maior parte (49%) dos micro 
e pequenos empresários acre-
dita que o faturamento poderá 
crescer. Outros 41% acham 
que ele não se alterará ao 
longo deste primeiro semestre 
do ano, contra apenas 6% dos 
que esperam queda das receitas 
(SPC/CNDL).

rajando os micro e pequenos 
empresários ao investimento 
e, por consequência, iniciando 

um ciclo virtuoso para a eco-
nomia”, analisou.

De acordo com o levantamen-

Varejo paulista acumula
alta de 3,5% nas vendas

base fraca registrada em 2016 
e foi estimulado pela redução 
dos juros, pelas facilidades na 
concessão de crédito e pelo 
alongamento dos prazos no 
ano passado”, analisa Solimeo. 
Também bastante dependentes 
de crédito, lojas de móveis e 
decoração (10,4%), concessio-
nárias de veículos (9,8%) e lojas 
de autopeças e acessórios (9%) 
se destacaram positivamente. 

Dois segmentos ? lojas de 

vestuário, tecidos e calça-
dos (-1%) e outros tipos de 
comércio varejista (-3,3%) ? 
anotaram quedas. Neste últi-
mo, o que pesou foi o preço dos 
combustíveis, que tem sofrido 
consideráveis elevações, le-
vando à redução do consumo.  
“A comparação entre os ramos 
mostra que o crescimento do 
varejo não é homogêneo nem 
disseminado”, explica Solimeo 
(ACSP).
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30 anos de SUS: 
refl exões essenciais 
O SUS é visto como uma 

das propostas mais 

avançadas em termos 

de inclusão social e 

universalização da 

assistência

A Constituição Federal 
de 1988 consagrou a 
saúde como “direito 

de todos e dever do Estado, 
garantida mediante políticas 
sociais e econômicas que visam 
à redução do risco de doença 
e de outros agravos e possi-
bilitando o acesso universal e 
igualitário às ações e serviços 
para promoção, proteção e re-
cuperação”. Foi a partir deste 
marco histórico que ocorreu a 
instituição formal do Sistema 
Único de Saúde, o SUS. 

No Capítulo II, artigo 198 de 
nossa Carta Magna, estabele-
ceu-se que as ações e os servi-
ços públicos de saúde integra-
riam uma rede regionalizada, 
hierarquizada, organizada de 
acordo com as seguintes dire-
trizes: descentralização, aten-
dimento integral e participação 
da comunidade. Trinta anos 
passados, a criação do SUS 
ainda é vista, em praticamente 
todo o mundo, como uma das 
propostas mais avançadas em 
termos de inclusão social e 
universalização da assistência. 
De fato, o SUS made in Brasil é 
mesmo, teoricamente, o sonho 
de qualquer nação do Planeta, 
das mais carentes às potencias.

Isto posto, é essencial refl e-
tir sobre o abismo que ainda 
separa o SUS do papel do SUS 
da vida real. Hoje, como há 30 
anos, quem necessita da saúde 
pública sofre com a difi culdade 
de acesso, as fi las sem fi m para 
marcar uma consulta ou uma 
cirurgia, a carência de leitos, 
falta de medicamentos, unida-
des de saúde sucateadas, entre 
outras mazelas.  São muitas as 
explicações para o SUS viver 
permanentemente à beira do 
caos. Todos os agentes do setor 
concordam que o subfi nancia-
mento é uma das principais. 

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a 
proporção destinada em al-
guns países à saúde chega a ser 
três vezes o índice brasileiro. 
Nos Estados Unidos, 21,3% 
representa do orçamento na-
cional, contra 22% na Suíça, 
23% na Nova Zelândia e 20% 
no Japão. Entre nações em 
desenvolvimento, o índice 
também é elevado. No Uruguai, 

20%, contra 23% na Costa Rica 
ou 24% na Nicarágua. Aqui a 
taxa estava em 6,8% em 2014, 
último ano disponibilizado 
OMS. É menor do que a média 
da África, com 9,9% dos orça-
mentos nacionais para a saúde. 
Nas Américas, chega a 13,6%, 
contra 13,2% na Europa. 

Junto à falta de prioridade 
por parte do Estado, padece-
mos com a incompetência de 
boa parte de gestores e com 
a corrupção. Estima-se que 
a inefi ciência e a burocracia 
redundem em perdas da ordem 
de 30% a 35%. Somados os 
desvios e os malfeitos, o Brasil 
vê vazar 50% das verbas que 
seriam para a saúde dos cida-
dãos. Até a iniciativa privada 
joga contra, e sem disfarçar. No 
campo suplementar, existem 
sugestões que visam somente 
enriquecer as empresas de se-
guros e as operadoras, mesmo 
que, para tanto, seja necessário 
desmantelar o SUS.

Agora mesmo, tramita no 
Congresso Nacional proposi-
tura de criação de planos de 
saúde de cobertura limitada, 
ironicamente batizados de “po-
pulares”.  Signifi ca retrocesso 
à Lei 9656/98, que garante 
aos pacientes e consumidores 
assistência integral na saúde 
suplementar, ferindo os direi-
tos dos cidadãos e a boa prática 
da medicina. Estes planos 
são extremamente nocivos, 
pois, além da redução da co-
bertura com a criação de um 
novo e limitado rol, preveem a 
liberação de reajustes para os 
planos individuais e o aumento 
dos prazos para agendamento 
de consultas e para o acesso a 
procedimentos.

Também contemplam a 
exclusão de tratamento de 
alta complexidade, de proce-
dimentos como quimioterapia, 
urgências e emergências e 
hospital dia. Em outras pala-
vras, só suprirão o atendimento 
ambulatorial, enquanto todos 
os procedimentos mais caros 
usados pelos usuários terão 
de ser cacifados pelo SUS. 
Todos estes disparates fazem 
do aniversário de 30 anos do 
Sistema de Saúde uma espécie 
de Dia D. Ou nos mobilizamos 
para defender esse patrimônio 
de todos nós ou perderemos a 
guerra para inimigos visíveis e 
invisíveis.

É hora de resistir.

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica. 

Antonio Carlos Lopes (*)
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O governo federal emitiu mais 
de 26 mil títulos defi nitivos de 
domínio de imóveis, com força 
de escritura pública, para as-
sentados da reforma agrária, 
em 2017. O volume é dez vezes 
superior ao da média histórica 
desde 2003 e supera a soma de 
todos os títulos emitidos dos 
últimos dez anos. Os dados são 
do Incra e foram apresentados 
ontem (1) pelo ministro da Casa 
Civil, Eliseu Padilha.

O balanço apresentado pelo 
ministro aponta ainda que o ano 
de 2017 também bateu recorde 
na emissão de títulos provisórios. 
No ano passado, foram emitidos 
mais de 97 mil títulos que auto-
rizam a exploração provisória do 
imóvel, número que representa 
mais do que o dobro que o melhor 
resultado anterior alcançado em 
2010, quando foram concedidos 
47 mil títulos.

Segundo o presidente do 
Incra, Leonardo Goes, no fi m 
do ano passado, mais de 600 
mil famílias assentadas ainda 
aguardavam titulação da terra. 
O governo espera superar em 
2018 o número de concessões 
das escrituras. Só em fevereiro, 

A agricultura familiar representa 74% dos postos de trabalho no 

meio rural e 38% do valor bruto da produção agropecuária.

O ministro da Secretaria de 
Governo, Carlos Marun, disse 
ontem (1º) que o texto fi nal do 
projeto da reforma da Previdên-
cia será apresentado na próxi-
ma terça-feira (6) pelo relator, 
deputado Arthur Maia (PPS-
-BA). Segundo Marun, está 
sendo preparada uma emenda 
aglutinativa para reunir todas 
as contribuições apresentadas 
ao texto original no decorrer 
do processo legislativo.

“Vai ser apresentada uma 
emenda aglutinativa pelo rela-
tor, Arthur Maia. Em cima de 
todas as emendas que foram 
apresentadas e do relatório da 
comissão, ele, atendendo suges-
tões, apresenta um texto fi nal 
para votação”. Marun participou 
de um encontro com empresá-
rios na Associação Comercial do 
Rio de Janeiro (ACRJ) ontem, 
no centro do Rio, após um café 
da manhã com empresários na 
sede da Firjan, onde afi rmou que 

ainda há espaço para mudanças 
na reforma.

De acordo com Marun, ape-
sar de o governo estar aberto 
a novas propostas, “ninguém 
apresentou nada” em troca de 
“se comprometer com votos 
pela aprovação da reforma”. E 
que os militares, que a princípio 
estão fora da reforma, também 
têm se mostrado dispostos a 
aderir a mudanças na aposen-
tadoria. O governo não trabalha 
com a possibilidade de não se 
votar a reforma da Previdência 
em fevereiro. 

Segundo ele, pesquisas inter-
nas feitas pelo Ibope a pedido 
do governo, mostram que 46% 
da população é contrária à re-
forma e que “já passa de 30%” 
os que aprovam a reforma. “É 
isso que nós sentimos: você 
não sente mais aquela rejeição 
e você sente muita gente se 
posicionando favoravelmente 
à reforma” (ABr).
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Ag.Câmara

Rodrigo Maia vai manter o calendário da reforma da 

Previdência com votação prevista para depois do carnaval.

Imóveis rurais 
oriundos de corrupção 
à reforma agrária

Imóveis rurais oriundos de 
atos de corrupção, perdidos por 
empresa ou pessoa física em favor 
da União, poderão ser destinados 
preferencialmente para a Política 
Nacional de Reforma Agrária, 
caso o projeto apresentado pelo 
deputado Paulo Pimenta (PT-RS), 
seja aprovado pela Câmara. Para 
ele, “os instrumentos disponíveis 
na legislação brasileira ainda são 
insufi cientes para garantir de 
forma democrática o acesso à 
terra no País”.

Ele cita relatório feito pela 
Oxfam Brasil, divulgado em 2016, 
com base no Censo Agropecuário, 
segundo o qual grandes proprie-
dades somam 0,91% do total dos 
estabelecimentos rurais brasilei-
ros, mas concentram 45% de toda 
a área rural do país. Por outro lado, 
os estabelecimentos com área in-
ferior a dez hectares representam 
mais de 47% do total de estabe-
lecimentos do País, mas ocupam 
menos de 2,3% da área total. A 
proposta será analisada, em ca-
ráter conclusivo, pelas comissões 
de Agricultura; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Senado).

Esse deverá ser o tema 
central a partir da se-
gunda-feira (5), quando 

será realizada a sessão solene 
de abertura dos trabalhos 
legislativos, que formaliza o 
retorno dos parlamentares ao 
trabalho e também recebe, do 
Executivo, uma mensagem com 
as prioridades governamentais 
para o ano que se inicia. O 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, já reafi rmou que vai man-
ter o calendário anunciado no 
ano passado para a reforma da 
Previdência, que prevê o início 
da discussão a partir do dia 5 e 
votação para a sessão logo após 
o carnaval, no dia 19.

O relator da proposta, de-
putado Arthur Oliveira Maia 
(PPS-BA), deverá apresentar 
um novo texto sem alterar re-
gras do benefício de prestação 
continuada – voltado a idosos 
e pessoas com defi ciência de 
baixa renda – e sem modifi car 
substancialmente a regra do 
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Um tema importante para o 
setor de infraestrutura espera 
pelos senadores após a reto-
mada do recesso legislativo: 
a atualização da Lei Geral de 
Telecomunicações, contida 
no projeto da Câmara. Em de-
zembro de 2016, o projeto foi 
aprovado em decisão termina-
tiva pela Comissão Especial de 
Desenvolvimento Nacional e 
enviado logo em seguida para 
sanção do presidente Temer. 
No entanto, um recurso da 
oposição foi parar no STF, que 
determinou a devolução do 
texto ao Senado. Os autores 
do recurso alegaram que a 
proposta passou por uma tra-
mitação acelerada e deveria 
ter ido ao Plenário.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, já avisou 
que pretende distribuir o 
projeto para as comissões 
técnicas —entre elas a de 
Ciência e Tecnologia. “Um 
projeto dessa dimensão, que 
envolve tantos valores, não 
pode ser objeto apenas de 
uma comissão especial. Tem 
que passar por uma comissão 
técnica do Senado, com um 
debate aberto e transparente 
com a sociedade. E aprovar 
ou rejeitar cabe ao Plenário”, 
segundo Eunício.

O projeto é do deputado 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, já avisou que 

pretende distribuir o projeto para as comissões técnicas.

Mediação familiar 
poderá ser 
recomendada
por juízes 

Casais em processo de divór-
cio poderão receber recomen-
dações de juízes para mediação 
familiar. A medida está prevista 
no projeto da Câmara, em análi-
se na Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado. A intenção 
é usar a prática na regulação dos 
efeitos do divórcio para preser-
var a boa convivência entre o 
casal que se separa.

De acordo com o autor da 
proposta, deputado Luiz Cou-
to (PT-PB), a mediação já é 
uma prática reconhecida pela 
comunidade jurídica brasileira. 
Ele informa que o método se 
fundamenta em uma cultura de 
paz e, nesse sentido, se diferen-
cia da conciliação que, segundo 
o deputado, apenas promove a 
“mera pacifi cação dos confl itos”.

No processo de mediação 
familiar, uma terceira pessoa 
(neutra e qualifi cada) atua como 
facilitadora para a solução dos 
confl itos do casal. As resoluções, 
contudo, não são propostas 
pelo mediador, estas devem ser 
feitas pelas próprias partes. Já 
no método de conciliação, quem 
atua como conciliador propõe os 
acordos com as medidas mais 
adequadas ao casal. O projeto 
foi analisado em duas comissões 
na Câmara. 

Segundo o relator da matéria 
na Comissão de Constituição e 
Justiça, deputado Alessandro 
Molon (Rede-RJ), a mediação 
familiar possibilita a preserva-
ção de direitos, visto que as 
partes chegam à solução dos 
confl itos por comum acordo. A 
matéria aguarda a designação de 
um relator e também deverá ser 
votada em Plenário. Caso seja 
aprovada sem alterações, pode-
rá seguir para sanção presiden-
cial. Se o projeto for modifi cado 
pelos senadores retornará para 
análise da Câmara (Ag.Senado).
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Reforma da Previdência vai mobilizar 
o Congresso neste início de ano

O ano legislativo se inicia nhoje (2) com as atenções voltadas para a reforma da Previdência em análise 
na Câmara

assunto. Outro tema que deve 
mobilizar os debates do primei-
ro semestre é a privatização da 
Eletrobras, objeto de MP sus-
pensa pela Justiça e convertida 
pelo governo em projeto. A não 
ser que seja aprovada urgência 
para votar a matéria direto no 
Plenário, deverá passar pela 
análise das comissões, que te-
rão novos presidentes eleitos a 
partir das negociações entre as 
lideranças partidárias.

Na quarta-feira passada (26), 
o relator da reforma da Previ-
dência afi rmou que o governo 
ainda não tem os votos para 
aprovar a proposta, mas que 
a base está empenhada para 
conquistar os parlamentares 
indecisos. Ele disse que o minis-
tro da Secretaria de Governo, 
Carlos Marun, informou 275 
votos certos para aprovar a 
reforma e, aproximadamente, 
55 parlamentares indecisos. 
São necessários 308 votos para 
aprovar o texto (Ag.Câmara).

tempo de contribuição para 
aposentadorias pelo Regime 
Geral de Previdência. Estados 
e municípios, por outro lado, 
serão obrigados a unifi car os 
regimes de servidores públicos 
e trabalhadores da iniciativa 
privada, a exemplo do que já 

acontece no governo federal 
desde 2013. 

Esses pontos foram anuncia-
dos por Maia no fi nal do ano 
passado, quando ele fez um 
discurso em defesa da reforma. 
Governo e oposição passaram 
o recesso mobilizados sobre o 

Atualização da Lei das Teles 
estará em pauta em 2018

Daniel Vilela (PMDB-GO), que 
argumenta, na apresentação do 
projeto, que sua intenção é a de 
estimular os investimentos em 
redes de suporte à banda larga 
e aumentar a segurança jurídica 
dos envolvidos no processo 
de prestação de serviços de 
telecomunicação. A proposta 
tem o apoio das empresas do 
setor, para as quais o modelo 
de concessões concebido nos 
anos 1990, durante o governo 
FHC, está defasado. 

Alguns senadores, no en-
tanto, criticaram pontos do 
texto, como a anistia de multas 
aplicadas às companhias do 
setor e o item que dispensa 

as teles de devolver à União, 
ao fi m das concessões, parte 
do patrimônio físico que vêm 
usando e administrando desde 
a privatização há 20 anos. A 
senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) foi uma das que 
mais criticaram a proposta, 
não só pelo conteúdo, mas 
pela maneira como tramitou 
no Senado. O relator, senador 
Otto Alencar (PSD-BA), apre-
sentou apenas uma emenda de 
redação. Para ele, o projeto 
atualiza de forma satisfatória o 
marco regulatório das teleco-
municações e deve contribuir 
para impulsionar os investi-
mentos do setor (Ag.Senado).

Reforma agrária: governo concedeu 
26 mil títulos de propriedades

está prevista a emissão de mais 
de 50 mil títulos defi nitivos. O 
Incra estima que de 80 mil a 100 
mil famílias aguardam fora do 
assentamento para ingressar no 
programa de reforma agrária, 
a maioria na Região Nordeste

A concessão de crédito de 
instalação, que é o recurso 
destinado aos benefi ciários da 
reforma agrária para o desen-
volvimento inicial do progra-
ma, foi de R$ 97 milhões. Na 
infraestrutura, em 2017, foram 

investidos R$ 237 milhões em 
projetos de assentamento. O 
valor é 2,5 vezes maior do que 
o investimento feito em 2016, 
quando foram alocados R$ 
96 milhões. O Incra registrou 
também aumento no número 
de alunos autorizados para in-
tegrar o Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária. 
Em 2017, foram concedidas 
1.775 autorizações, contra os 
1.335 alunos inseridos nos anos 
de 2015 e 2016 (ABr).

Texto da reforma 
da Previdência será 

apresentado na terça-feira

Relator da reforma 

da Previdência, 

deputado Arthur 

Oliveira Maia.



Pode o empregador 

dispensar seu 

colaborador a qualquer 

tempo, sem motivo 

justo, sob a ótica legal?

Circulou recentemente 
nos meios de comu-
nicação nacionais a 

notícia de que uma empresa 
de tecnologia sediada nos Es-
tados Unidos, e com operação 
no Brasil, promoveu a dis-
pensa de três colaboradores 
brasileiros em decorrência 
da fantasia utilizada por um 
deles, de um famoso “meme” 
conhecido como “Negão do 
WhatsApp”, na festa de con-
fraternização anual.

Segundo consta, a matriz 
teria pedido a dispensa do 
referido colaborador após 
a história, com fotos, ter se 
espalhado por aplicativos de 
mensagem, tendo sido demi-
tidos também um diretor e o 
CEO da fi lial brasileira, ambos 
por discordarem da medida 
tomada pela matriz, que não 
confi rmou que os desliga-
mentos tenham ocorrido pela 
repercussão dos fatos.

Mas, afi nal, pode o empre-
gador dispensar seu cola-
borador a qualquer tempo, 
sem motivo justo, sob a ótica 
legal?

Em linhas gerais, salvo as 
hipóteses de estabilidades 
contratuais previstas em lei, 
ou atribuídas por força de 
normas coletivas, o empre-
gador pode dispensar seu 
funcionário sem justa causa, 
mediante o pagamento das 
verbas rescisórias discipli-
nadas na própria CLT e, nos 
termos das recentes altera-
ções ocorridas na legislação 
trabalhista (Lei Ordinária 
nº 13.467, de 13 de julho de 
2017, e MP nº 808, de 14 de 
novembro de 2017 – Reforma 
Trabalhista). 

Pode a dispensa se dar 
ainda “por acordo entre em-
pregado e empregador”, nos 
termos do caput do artigo 
484-A, da Consolidação das 
Leis do Trabalho. Por fi m, 
é cabível também o pedido 
de demissão por parte do 
empregado.

Voltando a situação narrada 
no início, que motivou vários 
comentários sobre a legalida-
de ou não das dispensas e se 
o motivo era sufi cientemente 
forte para tanto, nos parece 
claro que há uma crescente 
preocupação das corpora-
ções, totalmente aceitável e 
lógica, com a própria imagem 

perante não só aos seus co-
laboradores e clientes, mas 
também aos fi nanciadores 
de suas atividades (bancos 
e instituições fi nanceiras). 
Sobretudo, perante a coletivi-
dade em que estão inseridas.

Tal fato toma proporções 
ainda maiores em função da 
divulgação praticamente em 
tempo real, feita nos conhe-
cidos aplicativos de conversa/
relacionamento existentes, 
internet, etc., seja de no-
tícias verdadeiras, ou das 
chamadas “fake news”. Não é 
por menos, aliás, que muitas 
instituições fi nanceiras só 
aceitam emprestar recursos 
para tomadores que, além 
das questões legais – vamos 
assim dizer –, tenham códigos 
de conduta e comportamento 
instituídos e aplicados. Esta 
exigência também já chegou 
ao mercado da prestação de 
serviços jurídicos, ou seja, 
nossos tomadores de serviços 
já começam a nos exigir igual 
postura.

Sob a ótica da segurança 
jurídica, para as empresas 
em situações que envolvem a 
ocorrência de fatos não pre-
cisamente previstos em Lei 
e cuja análise envolve vários 
aspectos (muitos deles talvez 
até subjetivos), a própria 
CLT, com as modifi cações 
trazidas pela já mencionada 
Reforma Trabalhista, nos dá 
o caminho de fazer constar 
no regulamento empresarial 
as chamadas regras de com-
pliance. 

Ou seja, em linhas gerais, 
com base no inciso VI, do 
artigo 611-A, aquele conjun-
to de normas internas que 
visam não apenas orientar o 
relacionamento de todos os 
colaboradores e prestadores 
de serviços entre si, mas tam-
bém com terceiros, devem 
estar sempre em conformi-
dade com as Leis e diretrizes 
do negócio como um todo.

Um programa de com-
pliance corporativo ajuda a 
prevenir comportamentos 
impróprios nas organizações, 
pois garante que a empresa 
e todos os seus funcionários 
sejam informados e sigam as 
leis, regulamentos, padrões 
e práticas éticas. Adotá-lo 
como estratégia corporativa 
protege a reputação da or-
ganização e proporciona um 
ambiente de confi ança entre 
os tomadores de serviços, 
investidores e outras partes 
interessadas.

(*) - É advogado, sócio do Brasil 
Salomão e Matthes Advocacia

A Internet e o direito
do trabalho

Daniel De Lucca e Castro (*)

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 

netjen@netjen.com.br
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DESCONTAR DAS VERBAS RESCISÓRIAS
Empresa deu o aviso prévio de 30 dias e o funcionário se recusou a 
cumprir o aviso, podemos descontar das verbas rescisórias? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO SERÃO AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA MEIO 
PERÍODO COM A REFORMA TRABALHISTA?

Independentemente da jornada de trabalho do empregado, as férias 
poderão ser fracionadas em três períodos desde que haja concordância 
do empregado, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze 
dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corri-
dos, cada um. Base Legal: art. 134, § 1º da CLT.

MODALIDADE DE TRABALHO INTERMITENTE
Como será efetuado a nova modalidade de trabalho intermitente. 
Quais as obrigações da empresa. Será necessário colocar no contrato 
informações como termino do trabalho. Existe carga horária mínima.  
Como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO FORA DO CONTRATO
Desde que ambos estejam de acordo, empresa e funcionário, o que está sendo 
pago fora do contrato de trabalho, pode ser depositado direto para o funcio-
nário, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA QUE EXPLORA A ATIVIDADE DE COMÉRCIO POR ATACADO 
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 
E TAMBÉM PRESTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 
VEÍCULOS, PODE ADMITIR MENOR DE 16 ANOS?

A contratação de empregados com 16 anos será permitida na empresa em 
questão, caso no ambiente de trabalho desse menor não haja nenhuma 
exposição a agentes insalubres e perigosos, conforme artigo 405 da CLT. Ainda 
assim, será necessário a assinatura de responsável legal no contrato de trabalho.

ABONO COM FRACIONAMENTO DE FÉRIAS
Como proceder com o abono pecuniário no racionamento de férias? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

1ª VRP - Capital. 
PROCESSO Nº 0017335-

stros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de de SÃO 
Herdeiros de Elisa 

Nothmann ou Elisa Nollie Nothmann, a saber: Paulo Tramontani, Luis Carlos Tramontani; Espólio 
de Victor Nothmann ou Victor Nothmann Júnior; Nelson Teixeira Conceição, Aparecida Leonice 
Martin Conceição, Laercio Paulo Conceição, Magali Antônia Batista Conceição, Julio Ferreira de 
Macedo, José Quintino Sobrinho, Elisabeth Peranezza ou Peranazzo Quintino, Guiomar Ferreira 
Augusto, Wilson Bayono, Maria Aparecida Augusto Rossi Cano, José Roberto Cazeri, Regina Célia 
Ferreira de Macedo Cazeri

ssores, que Dorival dos Santos e Maria Angela 
Furlaneto dos Santos, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Aureliano do Amaral, nº 236 - - - São 
Paulo - SP, com área de 121,63 m², contribuinte nº 117.202.0102-

-

 

2ª VRP – Capital.  Ação de 
-56.2001.8.26.0100 -  

 Moacir Rosalino, JORGE ELIAS SARRAF, 
JULIETA SALOMÃO SARRAF

Antonio José de Andrade Souto ação de 
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imó
Andaraí, São Paulo - 

-

 

23ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - -33.2009. 
São Paulo, 

IRACI DE FATIMA DE OLIVEIRA
- ação de Monitória Cooperativa 

de Professores e Aux. de Adm. Escolar - Coopescola, objetivando o recebimento de R$ 16.756,85 

-
a sua 

termos do artigo 701 do CPC. Não sendo 

 São Paulo, aos 10 de novembro de 2017. 

43ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072766-  

CAMILA CAROLINA CÉZAR, Não 
- 9, CPF 328.319.958-

CEP 18520- - ação de Monitória MD 
EDUCACIONAL LTDA  

-se o 

 

embargos monitórios, constituir-se-

  

44ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0057505- .2017. 

RENATO MENDES PEREIRA BONFIM, 
CPF 229.233.088-16, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-  ação monitória que foi julgada 
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-

utado, 

 

BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS, CNPJ
, 

SCUADRA EMBALAGENS DIFERENCIADAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
que requereu à SEMA a Licença Unificada

SANTEC IND. DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA. recebeu da SEMA
a Renovação de Licença de Operação

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013567-29.2013. 
8.26.0007. - Itaquera, Estado de São Paulo, 

 etc. FAZ SABER a Dirce Margarida 
Fernandes, Agostinho da Fonseca Cabral - Adriana da 
Conceição Ferreira Joaquim Fernandes -

ação de Procedimento Comum Maria Aparecida Godoi Rinaldi e 
outros

na Rua Carlos Belleville, 212 (lote 10 da quadra “D”), Jardim 
Buriti, Itaquera, São Paulo-SP e quitaram 
tendo em vista que quem guardava os recibos era 

ios do 

-se 
-

que, no  

 

O ato de deixar para ama-
nhã tarefas difíceis e que 
tiram a mente da zona 

de conforto é algo orgânico. Ou 
seja, todos os seres humanos 
são programados biologica-
mente para procrastinar e isso 
acontece porque o ato de deixar 
para depois têm haver com o 
medo e o medo existe desde o 
nascimento. Medo da tarefa não 
fi car boa, medo do cliente não 
gostar do que vamos entregar 
medo dos colaboradores que 
fazemos a gestão, medo de não 
ter retorno com a franquia ou 
com o próprio negócio, e etc.

A Universidade do Colorado 
divulgou recentemente que 
procrastinação e impulsividade 
podem ser agravadas por ques-
tões genéticas. Outro estudo 
feito pela Universidade de Car-
leton, no Canadá, mostra que 
procrastinar afeta a nossa saúde 
física e mental, e as pessoas 
que o realizam com frequência 
tendem a ter mais dores de 
cabeça e contraírem gripe mais 
fácil. Deixar para o dia seguinte 
uma atividade que pode ser feita 
sem interrupções pode ser algo 
positivo. Por isso, que procrasti-
nar não é algo necessariamente 
ruim. O que a torna um hábito 
nocivo é o excesso dela, ou seja, 
quando vira rotina.

Leiza Oliveira, CEO da rede 
de franquias Minds Idiomas, faz 
a gestão de mais de 70 escolas. 
Nesses 10 anos, como qualquer 
empreendedora, teve os seus 
dias bons e ruins, e resolveu se 
aprofundar no tema para redu-

Dicas para vencer a preguiça e\ou 
o ato de procrastinar no trabalho

O verbo procrastinar tem haver com o deixar para depois. Nas segundas-feiras tendemos mais ainda 
a deixar para depois atividades no trabalho que exigem mais concentração. Mas como vencer a 
“preguiça” ou\e deixar de procrastinar e nos tornarmos mais produtivos no trabalho?

fornecedores e até seu chefe 
que nem sempre estará de 
olho nas telas. E caso seja algo 
urgente que podem te ligar. 
Telefonar está cada vez mais 
escasso, mas em tarefas como 
planejar, lidar com números 
ou mesmo escrever um texto, 
se manter longe dos eletrôni-
cos é uma lição de ouro para 
completá-las. Vale estabelecer 
uma rotina de a cada 2 horas 
de atividade, um descanso de 
20 minutos, que envolva mexer 
no celular e\ou tomar um café.

4. Coloque deadline\prazo 
para as suas tarefas - Vale co-
locar em uma planilha e acom-
panhar as suas tarefas diárias. 
Ao fi nal do dia você terá o que 
executou no decorrer do dia 
e pode até fazer um relatório 
semanal para usar como folow 
up ou\e enviar ao seu gestor.

5. Pratique Mindfulness no 
trabalho - E eu não estou fa-
lando de meditar todos os dias. 
Se você conseguir fazer isso, 
ótimo! Mas esse última dica 
tem haver com o ato de man-
ter os 5 sentidos no presente. 
A mente é elástica, por mais 
que no começo pareça difícil 
colocar a audição, visão, tato, 
paladar e olfato no presente, a 
prática tornará isso em hábito. 
O Mindfulness traz a concen-
tração, a concentração leva ao 
desenvolvimento da tarefa e 
concomitantemente a conclu-
são dela. Ao fi nalizar as suas 
atividades, sem procrastinar, 
elevará a sua satisfação mental 
e o seu sucesso profi ssional!

zir a procrastinação na sua rede 
de franchising e na sua própria 
rotina. Para ajudar você, Leiza 
listou 5 dicas para acabar com a 
procrastinação no seu trabalho:

1.Combata a sua insegu-
rança - Procrastinar tarefas 
complicadas tem haver com 
os nossos medos. Tem pessoas 
que tem medo do sucesso e não 
percebem. O primeiro passo 
para combater o “deixar para 
amanhã” é se observar. Vale 
escrever em um papel como se 
sente no momento em que apa-
rece a preguiça. Dessa forma, 
terá refl etido racionalmente 
sobre os seus sentimentos e 
fi ca mais fácil enfrentar as in-
seguranças. Outra dica é fazer 
terapia e conversar com amigos.

2. Não abuse da sua força 
de vontade - Desde que somos 
crianças ouvimos dos nossos 
pais e professores que com 
força de vontade é possível con-
quistar o mundo. É verdade que 
ela tem um papel fundamental 
na conquista dos objetivos, mas 

ela se esgota. Isso porque a força 
de vontade está ligada a ener-
gia cerebral e como sabemos a 
nossa mente fadiga após algum 
tempo sendo usada. O que te 
mantêm de pé de manhã, depois 
da noite mal dormida, produzin-
do bem e entregando resultados 
são os seus objetivos pessoais. 
Por isso, crie os objetivos de 
curto, médio e longo prazo. E 
comece devagar com eles. Com 
objetivos traçados fi ca mais 
fácil controlar a ansiedade e 
não se culpar quando a força 
de vontade fi ndar.

3. Deixe abas de aplicativos 
fechadas e mantenha o celular 
longe - Essa dica parece ser 
óbvia, mas é a mais difícil de 
conseguir praticar. Isso aconte-
ce porque muitas profi ssões de-
pendem das respostas instan-
tâneas. Todavia, é comprovado 
que os seres humanos não são 
multitarefas e quando o fazem 
acabam não tendo foco e o re-
sultado da entrega é duvidoso. 
Logo, avise clientes, parceiros, 
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Dados epidemiológicos do CBO (Conse-
lho Brasileiro de Oftalmologia) mostram 
que nos últimos dez anos o número de 
crianças que precisa usar óculos de grau 
passou de 10% para 20%. De acordo com 
o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, 
presidente do Instituto Penido Burnier e 
membro do CBO, um mutirão realizado 
pelo hospital no ano passado mostra que a 
miopia, difi culdade de enxergar à distância 
é hoje o vício de refração mais frequente 
na infância. 

Só para ter ideia, dos 583 participantes 
que precisavam usar óculos, mais de 4 
em cada 10 ( 44%), eram míopes. “Há 
dez anos, a hipermetropia, difi culdade 
de enxergar próximo, era o problema 
de visão mais encontrado nas crianças”, 
observa. Para ele o que tem impulsiona-
do o crescimento da miopia é o esforço 
para enxergar de perto imposto pelo uso 
precoce da tecnologia. “O olho da criança 
está em desenvolvimento até os 8 anos 
e os músculos ciliares que movimentam 
nosso cristalino para frente e para trás se 
acomodam”, explica. É por isso, ponde-
ra, que diversos estudos internacionais 
incentivam as atividades ao ar livre para 
conter a miopia.

Queiroz Neto afi rma que vício refrativo 
não é doença. Por isso a miopia, hiper-
metropia e astigmatismo não têm cura.  
Ainda assim precisam ser corrigidos. A 

Problemas de visão dobram entre crianças
Neto conta que o relatório também mostra 
que os vícios de refração respondem por 
63% dos problemas de visão em crianças. 
Na sua opinião, os óculos deveriam fazer 
patê do uniforme. Isso porque, a visão 
compromete o aprendizado e  57% das 
crianças com problemas visuais são de-
satentas e agitadas.

As dicas do especialista para pais e 
professores de crianças com até 2 anos 
são observar se  tem falta de interesse 
pelo ambiente e pessoas, olhos vermelhos, 
secreção ou lacrimejamento constante, 
pupila muito grande, com refl exo, cor 
acinzentada ou opaca. Nas crianças a 
partir de 3 anos os sinais de problemas na 
visão são:  tombamento da cabeça para 
um dos lados, dor frequente de cabeça ou 
no globo ocular , olhos desviados para o 
nariz ou para fora, esfregar os olhos após 
esforço visual e fechar um dos olhos em 
locais ensolarados. 

Em crianças alfabetizadas os problemas 
visuais fazem com que  aproximem ou 
afastam muito o rosto da TV, livros ou 
caderno. Uma primeira avaliação pode ser 
feita em casa através de um teste de visão 
autoexplicativo, disponível no site (www.
penidoburnier.com.br). Este teste não 
substitui a consulta médica. Por isso, se a 
criança tiver difi culdade antes da linha 8 
da tabela a recomendação é consultar um 
oftalmologista.

falta de lentes corretivas, salienta, pode 
levar ao estrabismo ou olho torto, devido 
ao excesso de esforço para enxergar. Até 
8 anos também pode causar ambliopia ou 
olho preguiçoso, porque o cérebro faz a 
criança usar só o olho melhor o que leva 
à perda da visão no outro. 

Como se não bastasse, relatório da 
OMS, baseado no Global Vision Data-
bases, banco de dados que analisou a 
saúde visual de 188 países, revela que 
a falta de óculos responde por 53% da 
defi ciência visual no mundo contra 25% 
da catarata não operada, maior causa de 
cegueira evitável entre adultos. Queiroz 
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EsportesO período de férias está 
acabando e, na prática, o 
ano vai começar agora – 
seja para o empregado, o 
empresário, o prestador 
de serviços, seja para os 
estudantes em todos os 
níveis, do fundamental à 
universidade. 

Para todos, é hora de plantar. A 
colheita, ao longo do ano, será 

do tamanho de nossa determinação, 
do nosso esforço, da qualidade de 
nossos planos.

Não deixemos passar um dia sem 
plantar algo de importante para 
nossas vidas. Sempre devemos apro-
veitar as experiências do passado, 
mas vamos deixar de nos preocupar 
com os problemas do ontem – que 
já não existe. 

Este momento, este minuto, é o 
mais importante de nossas vidas. 
O que você pensar e fi zer de bom 
agora é o que trará felicidade. Se você 
plantar todos os dias, com certeza 
terá bons resultados. A vida passa 
depressa, como as águas de um rio 
que não voltam. Não deixe que 2018 
seja um ano desperdiçado.

“Na vida, é importante você estar 
determinado a progredir e aprimorar-
-se constantemente”, ensina o mestre 
e autor japonês Ryuho Okawa em A 
Mente Inabalável.

“Para aqueles que desejam sem-
pre crescer, melhorar e avançar, as 
difi culdades da vida serão resolvidas 
com o tempo, como o orvalho da 
manhã que evapora quando nasce 
o sol.” Agarre-se ao divino. “Deixe 
que o sol que existe em você se eleve 
cada vez mais. Se fi zer um esforço 
constante para isso, sem descansar 
nem desistir, um amplo caminho 
surgirá a sua frente. O essencial 
na vida é criar um alicerce fi rme e 
buscar o aperfeiçoamento pessoal”, 
diz Okawa.

A determinação em avançar trará 
a estabilidade de um iceberg e for-
ças para você se manter inabalável 
quando surgirem problemas, não 
importa qual difi culdade terá de 
enfrentar. Tudo o que você viver ao 
longo de cada dia – sejam alegrias, 
sejam desafi os – se traduzirá em acú-

mulo de conhecimento. Experiências 
armazenadas, aprendizados em uma 
viagem, por meio da leitura de um 
bom livro, em um curso ou palestra, 
ajudam nas decisões e levam a ações 
mais acertadas. 

Você conseguirá compreender 
melhor a si mesmo e aos outros. 
Para entender a importância de ter 
conhecimento armazenado e muita 
experiência, imagine-se como um 
motorista dirigindo sob chuva, como 
um médico em uma cirurgia comple-
xa, como um engenheiro ao calcular 
os fundamentos de um edifício, ou 
como uma cozinheira preparando 
diversos pratos para um jantar. Em 
qualquer situação exige-se coragem 
e determinação. 

Esse sentimento de buscar sempre 
o melhor a cada minuto, evitando 
atitudes das quais precisemos depois 
nos arrepender, nos tornará mais 
sábios e mais fortes para enfrentar 
situações difíceis. E se estas sobre-
vierem, devem servir de trampolim 
para refi nar nossa alma. “Na verdade, 
é quando você está lutando para 
vencer difi culdades que sua alma 
brilha e sua alegria se expande”, diz 
o mestre japonês. 

A vida é cheia de más colheitas 
e contratempos. Não devemos 
esperar apenas bons resultados. 
Mas, nunca deixemos de tentar. 
Diante de inevitáveis sofrimentos, 
sejamos como o agricultor que 
todos os anos elimina espinhos 
e ervas daninhas para preparar o 
plantio de suas sementes selecio-
nadas. Ele faz a sua parte.

Por fi m, ao buscar o progresso 
e o aprimoramento, não podemos 
descuidar da construção da nossa 
felicidade e da felicidade dos que 
caminham conosco. “Precisamos 
sempre olhar para nossa vida por uma 
perspectiva espiritual”, afi rma Ryuho 
Okawa em O Milagre da Meditação, 
recém-lançado no Brasil. “O Mundo 
espiritual existe; é uma verdade 
imutável”. 

Essa consciência é que dará sen-
tido a tudo o que fi zermos em cada 
dia do ano.

(*) - É consultora de novos negócios 
da editora IRH Press do Brasil

(www.okawalivros.com.br).

Monica Higashi (*)

Plante todos os dias
e colha bons resultados

São Paulo, sexta-feira, 02 de fevereiro de 2018 Página 6

Especial

Certamente, o futebol é o esporte 
mais popular no Brasil. Quem não 
gosta de jogar uma partida na 
praia, em quadras, no quintal ou até 
mesmo em times amadores, levante 
a mão! 

Entretanto, o divertimento preferido da maioria dos 
homens brasileiros é também uma das principais 
causas de lesões musculoesqueléticas. Nem mesmo 

os jogadores profi ssionais estão livres de traumas durante 
as partidas.

 
Mas, segundo Ana Carolina Dutra, fi sioterapeuta da Clínica 

Vitalitè, os amadores ou aqueles que jogam esporadicamente 
têm um risco maior de se machucar. “Em geral, os atletas 
profi ssionais são mais bem preparados fi sicamente. Agora, 
quem é sedentário ou não está com um bom preparo físico, 
está mais suscetível a sofrer lesões durante uma partida 
de futebol”.

 

Joelhos e coxas são as 
estruturas mais afetadas

De acordo com um estudo, a coxa e os joelhos são os locais 
mais afetados pelas lesões durante um jogo de futebol. “O 
joelho é a articulação mais exigida durante o futebol e pode 
ser afetado de diversas maneiras. A lesão mais prevalente 
relacionada ao futebol é a ruptura do ligamento cruzado 
anterior. Entre os principais sintomas estão dor, inchaço, 
limitação do movimento, sensação de pisar em falso e ins-
tabilidade no joelho”, explica Ana Carolina.

 
Além da ruptura do ligamento cruzado anterior, um jogo de 

futebol também pode levar à uma lesão do menisco medial, 

60% das lesões no futebol 
atingem as coxas e joelhos

que inclusive pode acontecer em conjunto com a ruptura 
do ligamento. “Em muitos casos é preciso fazer cirurgias e 
fi car longos meses de repouso. Em outros, medicamentos 
e fi sioterapia conseguem recuperar o paciente da lesão. 
Mas, nos dois casos, o período de recuperação é longo e 
irá afetar a mobilidade por um bom tempo”, comenta a 
fi sioterapeuta.

 

É possível prevenir?
Tropeços, esbarrões e quedas são inerentes a uma partida 

de futebol. Mas, quanto mais preparado estiver o jogador, 
menor o risco de sofrer uma lesão mais grave. Para quem 
joga esporadicamente, de forma amadora, é importante 
fortalecer a musculatura, principalmente dos membros 
inferiores, com ênfase na musculatura estabilizadora do 

joelho para que não haja sobrecarga nas estruturas como 
ligamentos e meniscos por exemplo.

 
“E isso pode ser feito, por exemplo, no Pilates, que ajuda 

no fortalecimento muscular, na fl exibilidade e no equilíbrio. 
Além disso, antes da partida, é preciso se aquecer e alongar 
a musculatura”, diz Ana Carolina, especializada no método 
de Pilates e no condicionamento de atletas. Vale lembrar 
que craques internacionais, como Neymar e David Beckham 
já deram entrevistas mostrando que usam o Pilates para 
melhorar o condicionamento físico.

 
Um outro ponto importante é o processo de reabilitação. 

“As lesões devem ser tratadas adequadamente. O processo 
de reabilitação deve ser feito por completo para evitar novas 
lesões. Estima-se que de 15 a 30% das lesões em jogadores 
de futebol são recorrentes. Portanto, a histórica clínica, 
por si só, já é um fator de risco”, fi naliza a fi sioterapeuta. 

Júlia Gracioli/Jornal da USP

Estudo na Escola de Educação Física e Esportes de Ri-
beirão Preto (EEFERP) da USP reforça o que já vem sendo 
observado no dia a dia dos idosos e na literatura científi ca. 
Com o avanço da idade a capacidade funcional do idoso 
fi ca comprometida e afeta a marcha, a coordenação e o 
equilíbrio das pessoas, com aumento do risco de quedas e 
do medo de cair. Por outro lado, idoso ativo tem mais força, 
vitalidade, bom humor, capacidade funcional, autonomia 
e qualidade de vida.

A educadora física Roberta Abdala analisou um grupo 
de 35 mulheres, com idade entre 60 e 75 anos. Esse grupo 
foi dividido em dois segmentos: o das sedentárias, que não 
praticaram exercícios físicos no último ano; e o das ativas, 
que praticaram exercício físico, duas vezes por semana e 
fi zeram exercícios gerais em formato de circuito. Algumas 
idosas ativas faziam também outros tipos de atividades, 
como hidroginástica e caminhada.

Foram analisados os parâmetros da marcha (caminhada) 
de cada idosa, como velocidade, cadência, comprimento do 
passo, tempo em duplo suporte (tempo gasto pela pessoa 
para dar o novo passo), e número de passos, todos coleta-
dos por meio de um tapete de cinco metros com sensores 
de pressão. As idosas caminharam sobre o tapete em duas 
condições experimentais: velocidade preferida e maior ve-
locidade possível. Foram realizadas três tentativas em cada 
condição de forma aleatória, totalizando seis tentativas. 

As voluntárias também responderam a dois questioná-

Exercício físico reduz medo 
de quedas em idosos

rios, um para avaliar a aptidão física, e outro para avaliar 
a ocorrência e consequências das quedas. 

Para o professor Matheus Machado Gomes, orientador 
do estudo, os resultados signifi cativamente melhores do 
grupo ativo mostram que praticar exercício físico na ve-
lhice é fundamental. “Minha dica é que as pessoas façam 
exercícios se divertindo, ganhando como brinde inúmeros 
benefícios para a saúde e a qualidade de vida como, por 
exemplo, a melhora da marcha relatada nesta pesquisa”.

O professor Gomes também fala da difi culdade para 
encontrar idosas sedentárias que estivessem dispostas a 
participar da pesquisa. “Para conseguir as 17 idosas se-
dentárias incluídas nesta pesquisa tivemos que convidar 
parentes, vizinhos, conhecidos e até parentes de graduandos 
da Escola. Parece que a difi culdade para o deslocamento, 
a falta de motivação para sair de casa e participar de algo 
desconhecido, além do receio de que não teriam bom de-
sempenho nos testes eram os principais motivos para estas 
pessoas não participarem da pesquisa,” afi rma.

Por outro lado, diz o orientador, foi fácil recrutar as 
idosas fi sicamente ativas. “As idosas fi sicamente ativas já 
frequentavam regularmente a Escola, como participantes 
de um projeto de exercícios físicos para idosos”.

Praticar exercício físico na velhice é fundamental.

Prefeitura de Itapevi



News@TI
Aplicativo de gravação

@ A Shure anunciou o novo ShurePlus™ MOTIV™ Video, um aplicativo 
móvel gratuito desenvolvido para integrar o desempenho de áudio da 

linha de microfones MOTIV à funcionalidade de câmera de vídeo de dispo-
sitivos iOS, possibilitando que os usuários captem momentos importantes 
sem sacrifi car a qualidade do áudio. O aplicativo combina áudio límpido e 
captura de vídeo com controle integrado do microfone em uma ferramenta 
de fi lmagem intuitiva. Pensado para criadores de conteúdo que utilizam 
dispositivos iOS – inclusive repórteres, músicos que realizam gravações, 
vloggers e podcasters –, o aplicativo oferece medição de áudio na tela, 
áudio aprimorado e sem compressão, além de controles integrados para 
ajustar ganho e visualizar a forma de onda da gravação (https://br.shure.
com/motiv/pt/recording-musician/index.html.). 

  
Criar produtos digitais inovadores para 
grandes empresas

@A HE:labs, holding global de tecnologia, lança para o mercado a 
Ignus. Com foco em inovação e transformação digital para grandes 

empresas, a nova marca busca trazer aumento da produtividade, redução 
de custos e criação de receita para seus clientes, por meio de projetos 
assertivos com suas necessidades. Segundo Raphael Ozawa, CEO da 
empresa, a Ignus herdou todo conhecimento da antiga HE:labs e hoje 
oferece um serviço completo, de ponta a ponta. "A empresa herdou 
da HE:labs a metodologia obtida durante sete anos de aprimoramento 
de técnicas ágeis de desenvolvimento de produtos digitais, para hoje 
oferecer aos seus clientes, um projeto completo, desde a ideação ao 
lançamento do produto digital", explica (https://ignusdigital.com/).

São Paulo, sexta-feira, 02 de fevereiro de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
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Inovação foi a 

buzzword de 2017. 

Disrupção também 

entrou no dicionário 

corporativo como 

vocábulo frequentemente 

empregado para 

descrever modelos 

capazes de ameaçar 

empresas há décadas, 

séculos, confortáveis 

em suas lideranças até 

então incontestáveis

Anabolizada pela urgente 
e crescente necessidade 
de promover a tal trans-

formação digital (outro termo 
recorrente no ano passado), a 
inovação vem batendo na porta 
nos últimos anos de muitos ne-
gócios que subitamente viram 
seus reinados ser ameaçados por 
startups aditivadas pelo capital 
de risco e com muito mais agi-
lidade para criar novos padrões 
e novos hábitos de consumo em 
diversas indústrias.

A lista de empresas classi-
fi cadas como disruptivas que 
nasceu nas últimas duas déca-
das pós-Internet é crescente, 
inspiradora e notória: Airbnb 
na indústria de hospitalidade, 
Uber em transporte urbano, 
Tesla no setor automotivo e de 
energia limpa, Netfl ix no entre-
tenimento; o Bitcoin (mesmo 
ainda cercado de incertezas) no 
sistema fi nanceiro e por aí afora. 

São empresas que abraçaram 
pioneiramente modelos de ne-
gócios alicerçados pelo digital 
e agora se benefi ciam de terem 
sido bandeirantes na criação de 
negócios sustentados por novas 
tecnologias que, vale lembrar, 
ganharam tração e começaram 
a se consolidar nos últimos anos, 
algumas delas especialmente no 
ano passado, como blockchain, 
inteligência artifi cial, Internet 
das Coisas, robótica, cloud e 
tantas outras que, integradas, 
viabilizaram negócios impensá-
veis antes da revolução digital. 

Também é grande e conhecida 
a lista de empresas que perdeu 
o trem da história: a Kodak, que 
não desistiu dos fi lmes de rolo 
e sucumbiu à popularização das 
câmeras digitais; a Blockbuster, 
que insistiu nas lojas físicas para 
aluguel de DVDs e não embar-
cou no avanço do streaming; a 
Blackberry, exterminada pelo 
touchscreen e outras tecnolo-
gias que fi zeram do iPhone líder 
no mercado de smartphones.

Claro, todos querem ser o 
Facebook, o Google, a Amazon 
ou uma destas empresas icônicas 
de tecnologia que vêm sacudin-
do o mundo sob o comando de 
empreendedores conhecidos 
pela genialidade em idealizar ne-
gócios classifi cados na irritante 
categoria “por que não pensei 
nisso antes?”. 

Mas, então, qual estratégia 

de inovação adotar? 

Disruptiva ou incremental? 

Há uma melhor? 

Bem, depende. Pode ser uma, 
outra ou uma associação de 
ambas. Uma boa comparação é 
o projeto do Google Car (disrup-
tiva), sob a responsabilidade da 
empresa Waymo, versus a tecno-
logia da Mobileye (incremental), 
empresa israelense da Intel. 

O Google optou por investir 
em um projeto disruptivo, sem 
precedentes, com desenvolvi-
mento mais custoso e demo-
rado para construir seu carro 
autônomo, instalando no teto 
do veículo a tecnologia Lidar, 
um sistema que reúne uma série 
de lasers rotatórios que geram 
uma imagem 3-D do entorno. O 
custo é de US$ 70 mil. 

Já a Mobileeye é bem mais sim-
ples e econômica; é incremental. 
A empresa desenvolveu um 
carro semiautônomo instalando 
basicamente 2 equipamentos – 
uma câmera frontal ao custo de 
US$ 10 a US$ 15, e um software 
que interpreta as imagens de 
vídeo e as traduz para instruções 
de direção. O custo não chega a 
uma centena de dólares.

Enquanto o Google aposta na 
disrupção para criar uma nova 
tecnologia e ainda está com seu 
projeto no laboratório, a Mobi-
leye já faturou US$ 358,2 milhões 
em 2016 e foi adquirida pela 
Intel em março do ano passado 
por US$ 15 bilhões – um baita 
unicórnio. 

O Google, disruptivo, tem uma 
visão de longo prazo e tem fôlego 
para esperar o ROI. Para isso, 
precisará viabilizar seu modelo 
em larga escala. A Mobileye, 
incremental, não reinventou 
a roda, partiu da câmera que 
ajuda estacionar para capturar 
as imagens, guiar o veículo e 
permitir que o motorista só 
assuma o volante e os pedais 
quando necessário.

Dados os exemplos, vamos 

abrir parênteses para 

defi nições. 

A inovação incremental segue 
a Curva S, um desenvolvimento 
de um novo produto ou serviço 
que ganha escala lentamente até 
se consolidar, atingir seu pico e 
exigir uma próxima inovação. Já 
a inovação disruptiva parte de 
uma quebra total de paradigmas 
e se estabelece como uma nova 
fronteira a ser transposta. 

Enquanto na incremental a 
ascensão é uma escalada mais 
cadenciada, sequencial, a dis-
ruptiva pode ser interpretada 
como um salto de paraquedas – a 
empresa cria um novo modelo, 
que após ser colocado à prova 
no mercado estabelece um novo 
padrão, um novo comportamen-
to de consumo (como neste 
infográfi co do consultor Stefano 
Messori).

A incremental é mais cautelo-
sa, de curto e médio prazo, traz 
ROI mais rapidamente e foca 
na economia de custos com o 
desenvolvimento de novas fea-
tures que levarão o produto ou 
serviço para um novo patamar, 
garantindo sua competitividade. 

Já a disruptiva, mais arrisca-
da e custosa, de longo prazo, 
cria novos mercados ou gera 
uma completa transformação 
de modelos de negócios com 
o lançamento de produtos e 
serviços revolucionários nunca 
antes imaginados.  

Como bem sublinhado no 
relatório da Verde Asset Mana-
gement intitulado “Tecnologia e 
o Mundo dos Investimentos”: 1) 
“a velocidade da mudança está 
aumentando e traz consigo uma 
mudança no padrão de criação 
de riqueza”; 2) “a tecnologia 
é uma grande destruidora de 
barreiras à entrada”; 3) “muitos 
modelos de negócios são passí-
veis de ser – e eventualmente 
serão – ‘disrupted’. A pergunta 
é se o serão por si mesmo ou por 
terceiros”; e 4) “você tem risco 
tecnológico em seu portfolio, 
quer saiba, quer não”. 

O recado é claro. 

É preciso antecipar os que os 
outros não viram, planejar, pro-
totipar, testar, avaliar, reavaliar, 
ajustar. O tempo todo. Lembre-
-se que a inovação pode nascer 
de qualquer departamento da 
organização. Não importa qual 
modelo, disruptiva ou incremen-
tal ou um mix de ambas, implan-
tar uma cultura de inovação e 
manter o radar ligado reunindo 
as melhores cabeças é o que faz 
de um negócio ser a nova Netfl ix 
ou a velha Blockbuster. 

Qual será sua estratégia de 
inovação para 2018? Incremen-
tal ou disruptiva? Você planeja 
inovar no curto, médio ou 
longo prazo? Seja uma outra, a 
inovação deve levar em conta a 
capacidade de investimento e a 
maturidade do negócio. Ela não 
deve ser uma aventura treslou-
cada, não planejada, arriscada 
ao extremo. 

Só não deixe, claro, de 

inovar.

(*) É empreendedor, fundador do 
WebPesados e da consultoria DIB 

(Digital Innovation Builders). No ano 
passado, passou uma temporada em 

Cambridge, onde foi cursar MBA na 
MIT (Massachusetts

Institute of Technology)
(http://venanciovelloso.com/).

Você quer ser um 
inovador disruptivo ou 
incremental em 2018?

Venâncio Velloso (*)

Weber Canova (*)
 

Diante do imenso volume de dados que precisam ser pro-
cessados, algoritmos avançados simplifi cam a análise e a 
tomada de decisão. A inteligência artifi cial é a tecnologia 

mais adequada para superar esse desafi o, mas traz consigo um 
receio: como fi ca a segurança e a privacidade dos meus dados 
ao adotá-la?

 
Acreditamos que a inteligência artifi cial é uma tecnologia com 

um funcionamento muito similar ao Waze, que se diferencia do 
GPS e outros apps de mapas e rotas porque existe a colaboração 
entre os usuários. Eles não compartilham informações pessoais, 
como cor ou placa do carro, mas partilham dados relevantes 
sobre o trajeto, como velocidade do trânsito, acidentes e, até 
mesmo, o preço do combustível em um posto de gasolina. Essas 
informações benefi ciam a todos. 

 
É exatamente isso o que acontece com a inteligência artifi cial. 

Os dados continuam sendo das empresas usuárias, mas todas 
se benefi ciarão de um processo acelerado de evolução da tec-
nologia. Isso porque a mesma plataforma é usada por inúmeras 
empresas e, como ela tem capacidade de aprendizado, quanto 
mais essas organizações usarem a tecnologia, mais inteligente 
ela fi cará. Portanto, se a máquina aprender a calcular o churn de 
uma companhia, essa inteligência será compartilhada e, a partir 
dali, ajudará a todos os usuários. 

 
Mais do que isso, o compartilhamento de informações também 

possibilita um benchmarking com o mercado em geral – não só 
com uma empresa específi ca. Essa colaboração ajuda as organi-
zações a conhecerem melhor o mercado em que atuam e tomar 
decisões mais assertivas visando um crescimento sustentável.

 

Inteligência artifi cial: como 
fi ca a privacidade e a 

segurança dos meus dados?
A velocidade de surgimento de novas tecnologias e de adoção delas é cada vez maior. Essa evolução 
traz um crescimento exponencial de superfícies possíveis de ataques, ao mesmo tempo em que 
oferece inúmeras oportunidades às empresas

Porém, acreditamos que, assim como no Waze, precisa haver 
um equilíbrio entre privacidade e colaboração. A privacidade é 
fundamental para segurança das informações das companhias e 
para uma maior adoção da inteligência artifi cial. Por outro lado, 
a colaboração é a chave para evolução da plataforma, e, se não 
houver cooperação, esse processo será muito lento. 

 
Outra questão que preocupa os gestores é a segurança das infor-

mações. Com a digitalização dos negócios, haverá mais sistemas 
e coisas conectados e, com isso, portas abertas para ataques. No 
caso de inteligência artifi cial, assim como em outros sistemas, 
uma das formas de garantir a segurança dos dados é o controle 
de acesso a eles por meio de políticas e senhas. 

 
É possível, por exemplo, determinar restrições de acesso por 

pessoas, cargos ou áreas. Além disso, a tecnologia permite defi nir 
quais aplicações ou, até mesmo, campos poderão ser visualizados 
pelos usuários. Para se ter uma ideia, no setor de saúde, essa 
restrição permitiria que apenas o médico tivesse acesso aos seus 
exames. Em uma empresa, o campo em que está o CPF poderá 
ser visualizado apenas pela área de cobrança.

 
Embora exista um anseio enorme em relação aos benefícios de 

tecnologias inovadoras, como a inteligência artifi cial, há, ainda, 
muito receio em relação a elas. Porém, as empresas precisam estar 
cientes de que adotar a inteligência artifi cial não signifi ca que 
elas estarão se abrindo mais ou menos e nem que estarão mais 
ou menos seguras do que antes. A tecnologia impacta o poder de 
inteligência das organizações e adotá-la pode ser fundamental 
para a sobrevivência da sua empresa no mercado.

(*) É vice-presidente de Tecnologia da TOTVS

O que faz uma empresa 
ser considerada um sucesso? 
Muitos podem afi rmar que 
é a quantidade de clientes, 
outros que é a receita gerada 
ao fi nal de cada mês, enquanto 
alguns dirão que é a presença 
de uma marca em diferentes 
mercados e regiões do planeta. 
Mas, o que de fato faz a dife-
rença entre vencer e fracassar 
no mundo dos negócios é a 
maneira como são tomadas 
as decisões críticas que im-
pactam em todos os pontos 
citados acima.

Nesse sentido, a tecnologia 
tem um papel fundamental para tornar as companhias mais 
competitivas e seus gestores mais preparados para enfrentar os 
desafi os e aproveitar as oportunidades que irão surgir amanhã, 
no mês que vem ou nos próximos anos. A partir de informações 
estratégicas geradas por soluções e ferramentas de inteligência 
analítica, como business intelligence e analytics, é possível 
viabilizar a geração de dados precisos sobre todos os processos 
do negócio, como vendas e compras, fi nanças, atendimento, 
estoque, contabilidade, etc..

Em outras palavras, são essas tecnologias capazes de analisar 
grandes volumes de dados, o famoso big data, que irão entregar 
insights e visão abrangente dos negócios, possibilitando tomadas 
de decisões mais assertivas e proativas. Com essas análises, 
as companhias podem criar indicadores mais detalhados de 
diversas rotinas, e identifi car onde cortar custos, onde investir 
em melhorias, quais unidades geram mais renda, onde estão as 
perdas de receita, entre outros.

Mas não para por aí, para obter ainda mais diferenciais com-
petitivos, é preciso pensar em como reverter essas informações 
obtidas em leads de vendas, fi delização de clientes, e outras 
oportunidades. Estou falando da geração de resultados. Afi nal 
de contas, os insights fornecidos têm de virar algo tangível, ou 
não terão valor algum, não é mesmo? 

E quem acha que este é um 
caminho que será trilhado 
apenas por alguns players do 
mercado em setores espe-
cífi cos, enquanto a maioria 
continuará exercendo suas 
atividades como sempre fez, 
está redondamente enganado. 

Assim como os apps torna-
ram os smartphones indispen-
sáveis para as nossas vidas, 
permitindo manter contato 
com outras pessoas, acessar 
dados e funções bancárias, 
organizar gastos pessoais, 
comprar e vender na inter-

net, e inúmeras outras coisas, as soluções e ferramentas que 
permitem enxergar os negócios como um todo devem se tornar 
obrigatórias para gestores, diretores, gerentes, supervisores, 
coordenadores, ou qualquer outro tomador de decisão, basearem 
suas escolhas em fatos, e não em ‘achismos’. 

No entanto, essa não será uma tarefa fácil. Nesse novo 
modelo de negócios, no qual as informações é que darão 
suporte às operações corporativas, as empresas terão de 
contar com infraestrutura de TI de ponta para sustentar 
toda a carga de análises, serviços de manutenção, monitoria 
e atendimento, sem falar na adequação e implantação das 
tecnologias analíticas. Fazer todas essas adaptações inter-
namente, sobrecarregaria as equipes de TI, que têm outras 
prioridades em seu dia a dia.

Por isso, o outsourcing surge como a melhor opção. Mas fi que 
atento na escolha do seu parceiro. É fundamental avaliar se ele 
está pronto para atender às mudanças que são necessárias para 
colocar os negócios nessa nova era, na qual a informação se tor-
nou o combustível que mantém as organizações em movimento, 
sobrevivendo às crises, concorrentes e às transformações do 
segmento no qual atuam.

(Fonte: Luis Carlos Nacif é diretor-presidente da Microcity).

A nova era da TI Analítica e seu papel 
para o sucesso nos negócios
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA 
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ

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

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

Esta sexta é o décimo sexto dia da lunação. Desde a madrugada a Lua em bom aspecto com Saturno equilibra 
as emoções durante toda a parte da manhã e permite focar mais no trabalho, na organização das atividades e 
realização das metas que tiver em mente. Mas não pode deixar de lado a sensibilidade e as emoções que ajudam 
a manter o equilíbrio. A Lua em aspecto negativo com Netuno pede atenção que dê mais atenção às emoções para 
encontrar o equilíbrio, caso contrário poderá se sentir confuso e vulnerável. A Lua em bom aspecto com Plutão 
à noite renova e fortalece as energias.
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O momento é ideal para resolver 
assuntos pendentes. Precisa aceitar 
as situações difíceis, enfrentá-las 
e, ainda assim ser efi ciente. Na 
parte da manhã poderá focar mais 
no trabalho, na organização das 
atividades e realização das metas que 
tiver em mente.  92/992 – Vermelho.

Os projetos que tem em mente 
tendem a ser bem-sucedidos, 
melhorando seus ganhos. A Lua 
em bom aspecto com Plutão à noite 
renova e fortalece as energias. 
Já no fi nal da noite e começo da 
madrugada, a fase não é boa para 
o entendimento dificultando as 
comunicações. 21/921 – Verde.

Controle a tendência a falta ânimo 
para saber como ir adiante e 
alcançar o que vinha buscando. O 
relacionamento íntimo pode abalado 
entre você e a pessoa amada. Seja 
objetivo no trabalho e prepare-se 
obter o reconhecimento de chefes 
e superiores. 77/377 – Azul.

Situações críticas começam a ser 
superadas e serão afastadas. Veja tudo 
de com clareza, sem iludir-se com as 
aparências. Com determinação pode 
vencer obstáculos passageiros. Já 
conseguirá sentir-se mais confi ante 
e seguro. Os vazios de sua vida logo 
serão preenchidos. 63/363 – Branco.

De manhã haverá uma sensação de 
que as coisas caminham bem. Se 
estiver só, poderá conhecer uma 
pessoa atraente. Saia da rotina faça 
viagens e reveja velhos amigos que 
estavam afastados. Faça contato 
com pessoas que impulsionem sua 
carreira. 87/487 – Verde.

Pela manhã vai se sentir mais 
cobrado já que as pessoas, tanto 
chefes como familiares ficam 
mais exigentes e severos. Precisa 
evitar o desgaste de sua imagem 
cumprindo o que foi proposto. Os 
contatos sociais e profi ssionais o 
levarão a tomar um novo rumo em 
seu trabalho. 82/582 – Cinza.

Usufrua do convívio com o seu 
ambiente e dos seus amigos nesta 
sexta. Algumas dúvidas o farão 
refl etir um pouco mais até decidir-se. 
Procure manter o controle sobre as 
situações antigas e aguardar boas 
novas que irão chegar em breve com 
o Sol em Peixes. 44/344 – Cinza.

Demonstre seus sentimentos e 
pode mudar sua vida. A tendência 
no fi nal do dia é de muita atividade 
física e mental. Já no fi nal da noite e 
começo da madrugada de sábado, a 
fase não é boa para o entendimento 
dificultando as comunicações. 
33/533 – Branco.

Desde a madrugada a Lua em bom 
aspecto com Saturno equilibra 
as emoções durante toda a parte 
da manhã e permite focar mais 
no trabalho, na organização das 
atividades e realização das metas que 
tiver em mente. Algo muito desejado 
deve chegar inesperadamente, se 
ainda não veio. 38/438 – Amarelo.

Sua vida começa a andar mais 
depressa e os acontecimentos serão 
renovadores. Poderá encontrar um 
novo rumo e até se está só, um 
novo amor. Faça contato com novos 
ambientes e conheça outras pessoas. 
Melhor o recolhimento com o seu 
amor. 74/374 – Rosa.

Com a Lua na fase Cheia uma 
atitude pode provocar confl itos e 
tornar as emoções mais exaltadas. 
A tendência no fi nal do dia é de 
muita atividade física e mental. 
Tudo renasce naturalmente neste 
mês com o Sol transitando em seu 
signo. 64/464 – Branco.

O fim de semana é favorável 
para atividades que envolvam o 
público. Faça tudo com a máxima 
competência, imponha-se um alto 
nível de qualidade e terá sucesso em 
atividades criativas. Cuide melhor 
da sua saúde, que afeta a disposição 
para realizar suas tarefas ou se 
divertir. 72/172 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 02 de Fevereiro de 2018. Dia de Nossa Senhora dos 
Navegantes, Nossa Senhora da Candelária, São Feliciano de Roma, São 
Cornélio, Santa Joana de Lestonnac, Santa Catarina de Ricci e Dia do 
Anjo Seheiah, cuja virtude é a esperança. Dia de Iemanjá e Dia do 

Agente Fiscal. Hoje aniversaria o ator Luis Gustavo que completa 78 
anos, a atriz Paula Burlamaqui que chega aos 50 anos, o cantor Latino 
que nasceu em 1973, a cantora Shakira faz 41 anos e a cantora e atriz 
Amora Pêra nascida em 1981.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é uma pessoa sensível e muito 
atenciosa, usa os seus conhecimentos para ajudar o próximo. Idealista 
e com muito senso de dever e responsabilidade precisa aprender a 
equilibrar os ideais com as obrigações. É protegido com uma vida 
longa e com muita saúde. Possui certa difi culdade para demonstrar 
suas emoções e tende a parecer um tanto frio e distante para algumas 
pessoas. Precisa sempre de coisas novas e desafi os, para que a vida 
não seja monótona. No lado negativo tende a se envolver com jogos 
de poder e a manipulação.

Dicionário dos sonhos
BORBOLETA – Sinal de bom agouro, poderá obter 
suas pretensões com facilidade. Caçá-la, sorte no jogo 
durante três dias. Muitas borboletas voando à sua 
volta, felicidade extraordinária para o jogo durante 
muitos dias. Não deixe de tentar a sorte. Números 
de sorte:  02, 06, 23, 61, 75 e 92.

Simpatias que funcionam
Para ter paz e harmonia no relacionamento 

a dois: Desenhe um trevo-de-quatro-folhas e, em 
cada uma das pétalas, escreva o nome do seu amor. 
Pingue na ilustração duas gotas do seu perfume 
preferido, dobre o papel e carregue-o sempre na 
bolsa ou carteira.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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O crime
de quem

faz agiota-
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A palavra
como "bei-
ja-flor" ou 

"abre-alas"
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ção para
conservar

cereais

Capital do
Estado de
Tocantins
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que se
acha

superior

Navega-
ção junto
à costa

"Devagar
(?) vai ao

longe"
(dito)

Estado
anterior à
Criação
(Bíblia)

Admira;
quer
muito
bem 

Além do
mais;
além
disso

Principal persona-
gem feminina de

"Dom Casmurro", de
Machado de Assis

Papai (?): distribui,
segundo a lenda,
presentes para as

crianças

Diz-se da casa com
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Consoante
de "dó"

Aveia, em
inglês
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dos avisos
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do avião
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britânica 
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dos
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Física
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Descuido 
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A face da
pessoa
preocu-

pada
Inimigo do 
hipertenso
Meta do
artilheiro

3/juá — oat. 4/pomo. 6/âmbula — assomo. 8/opulenta. 9/acostagem. 10/encantados.
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Carnaval
Com forró, xote e xaxado para seguir o bloco A Ema Gemeu de 

Canto a Canto. Com  cores vermelho e amarelo, a animação é emba-
lada por clássicos que não vão deixar ninguém fi car parado. Serão 
mais de três horas de folia. A brincadeira começa no Bar do Canto 
com a banda Dois Dobrado. Vale a pena aproveitar a oportunidade e 
provar deliciosas comidinhas com tendência nordestina que a casa 
oferece em seu cardápio: baiões de dois, escondidinhos e porções. 
Tudo para dar aquela energia para seguir em cortejo. Às 14h45, o 
bloco, em um pequeno carro de som, é comandado pelo astral do Trio 
Dona Zefa com zabumba, sanfona e triângulo. No repertório estão 
clássicos de diferentes gerações e músicas autorais. A Ema Gemeu 
de Canto a Canto se arrasta pela avenida Faria Lima cruzando os 
gigantes blocos para alcançar as pequenas ruas. A ideia é relembrar 
carnavais de interior ou de cidades históricas. Indispensáveis na folia 
estão os bonecos gigantes, tradicionais de Olinda, com as fi guras de 
Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

 
 Serviço: Canto da Ema, Av. Brigadeiro Faria Lima, 364,  Pinheiros, tel. 3813-4708. 

Sábado (3) às 11h45. Camisetas: R$ 40. Entrada franca.

“Além do que os nossos olhos 
registram”, peça estrelada pelas 
atrizes Priscila Fantin, Luíza Tomé 
e Letícia Birkheuer, fala sobre a 
convivência de três gerações de 
mulheres, com visões diferentes 
de suas vivências particulares, 
para problemas semelhantes. A 
peça traz temas atuais como fa-
mília, amizades, classes sociais, 
racismo, homofobia e bullying, 
discutidos entre mãe, fi lha e avó. 
Ao mostrar essa complicada rela-
ção, o espetáculo consegue expor 
de maneira emocional, as agruras 

e alegrias do universo feminino. 
Três gerações e seus conflitos. 
Com humor, cumplicidade, amor, 
paixão, companheirismo e perdas. 
Passeando entre a comédia e o 
drama, é uma história que, quem 
não viveu, já presenciou ou já ouviu 
alguém contar. De maneira emocio-
nal, o espetáculo aborda as angústias 
e alegrias do universo feminino.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
s/n, Parque Industrial Tomas Edson, tel. 
3611-3042. Sextas às 21h30, sábados, às 21h 
e aso domingos às 20h. Ingressos: a partir 
de R$ 30. Até 11/03.

Luíza Tomé, Letícia Birkheuer e Priscila Fantin.

O espetáculo infanto-
juvenil, com texto 
e direção de Danilo 
Cianciarulo e encenado 
pela Oroboro Cia. 
de Teatro “Bochecha 
Vermelha, Bullying? 
Tô Fora!”, mostra de 
maneira muito sensível 
a estória de um menino 
que sofre bullying 
por conta de suas 
bochechas vermelhas

Em uma escola, o que 
era uma brincadeira 
inocente transforma-se 

em um verdadeiro tormento. 
O professor Mr. Bald, atra-
palhado, porém inspirador, 
tenta com a ajuda dos próprios 
alunos solucionar o problema 
de uma forma carinhosa e 
delicada. O espetáculo iné-
dito é repleto de músicas, 
compostas pelo próprio Da-
nilo Cianciarulo junto com 
o maestro Flávio Menezes, 
especialmente para a trama. 
São seis canções, algumas de-

Eenco da peça “Bochecha Vermelha, Bullying? Tô Fora!”.

“Bochecha Vermelha, 
Bullying? Tô Fora!”

las feitas especifi camente para 
cada personagem que cantam e 
dançam, ao mesmo tempo que 
interagem e provacam direta-
mente a plateia, para que ela 
se sinta envolvida. A história é 
toda narrada pela personagem 

da vovó, que na época era uma 
das crianças da escola, e que 
será revelada apenas no fi nal da 
peça. Com Gabriel Dellilo, Paula 
Davanço, Fernanda Saba, Vítor 
Bassoli e Fernanda Cunácia.
ó, que na época era uma das 

crianças da escola, e que será 
revelada

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 
s/n, Parque Industrial Tomas Edson, tel. 
3611-3042. Sábados, às 16h e aso domingos 
às 11h30 e às 16h. Ingressos: a partir de R$ 
10. Até 25/03.
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Um grande mistério chega aos teatros neste verão. A 
nova comédia “Coisas Estranhas Acontecem Nesta Casa” 
conta a estória de 5 personagens excêntricos, presos 
por uma tempestade, e muitos segredos dentro de uma 
mansão mal assombrada. Coisas Estranhas Acontecem 
Nesta Casa celebra a diversidade dentro de um contexto 
absurdo. A peça fala sobre a família que podemos escolher, 
sobre os monstros que temos que matar para sobreviver, 
e sobre os problemas que devemos enterrar no nosso 
jardim. Com Pablo Diego Garcia, Pedro Bosnich, Bruno 
Sperança, Deo Patricio, Daniel Aguia e Almir Martins.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira César, tel. 3151-4141. 
Sábados às 22h e domingos às 20h. Ingresso: R$ 50. Até 04/03.

Cena “Coisas Estranhas Acontecem Nesta Casa”.

Comédia
Divulgação

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Propósito de Vida

Compreenda o seu propósito de vida mais profundamente. Opor-
tunidades poderosas para cumprir os seus contratos estão em jogo 
neste momento e isto é realmente o que você veio à Terra para 
experienciar. Quando você escolhe vir e ter uma vida na Terra, 
você faz alguns planos que são importantes para você como uma 
alma. Agora o Universo está dizendo que é o momento perfeito 
para se concentrar nestes objetivos. Preste atenção para que não 
fi que preso nas distrações, as quais atualmente são muitas e não 
coloque muita importância nas coisas materiais como você faz no 
mundo físico. Mude a maneira com que encara as coisas e acolha as 
maravilhosas oportunidades que estão surgindo em seu caminho. 
O Mantra para hoje é: “Oportunidades maravilhosas para viver a 
minha vida com propósito estão acontecendo para mim agora”. E 
assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Vivências
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Estima-se que cerca 

de 70% da comida 

que chega às mesas 

das nossas casas 

é proveniente da 

agricultura familiar

Essa modalidade de 
agricultura tem relação 
direta com a segurança 

alimentar e nutricional da 
população brasileira. Além 
disso, impulsiona economias 
locais e contribui para o desen-
volvimento rural sustentável 
ao estabelecer uma relação 
íntima e vínculos duradouros 
da família com seu ambiente 
de moradia e produção. 

No Brasil, de acordo com o 
último Censo Agropecuário 
do IBGE, de 2006, 84,4% dos 
estabelecimentos rurais são 
de base familiar e ocupam 
74,4% da mão de obra que 
está no campo. Apesar disso, 
propriedades familiares com-
preendem apenas 24,3% de 
toda a área rural do país. O 
tamanho limitado compromete 
a viabilidade fi nanceira desses 
estabelecimentos, uma vez que 
a escala de produção se torna 
um problema estrutural para 
esse agricultor. 

Estudos indicam que, em 
média, o valor bruto de pro-
dução mensal por proprieda-
de familiar é de 0,46 salário 
mínimo, o que coloca grande 
parte dos produtores em situ-
ação de extrema pobreza. No 
Nordeste, por exemplo, 72% 
dos produtores não geram 
lucro sufi ciente no estabele-
cimento para elevar a mão de 
obra familiar acima da linha de 
pobreza. Inevitavelmente, essa 
realidade tem refl exo danoso 
na sustentabilidade dos esta-
belecimentos rurais familiares. 

A inovação pode criar con-
dições para a manutenção da 
viabilidade econômica das 
propriedades familiares e sua 
capacidade de se reproduzir 
como unidade social familiar, 
além de poder contribuir para 
a modernização do setor. Essa 
modernização passa pela capa-
citação, pelo uso de insumos 
adequados, de máquinas e 
equipamentos apropriados ao 
segmento e às condições dos 
agricultores familiares, como 
forma de permitir sustentabi-
lidade e ganhos signifi cativos 
de produtividade.

É necessário desmistifi car 
a crença de que o agricultor 
familiar busca, basicamente, a 
subsistência e, além disso, que-
brar as barreiras que impactam 
sua transformação em empre-
endedor rural. Agricultores 
devem estar atentos ao modo 
como tomam suas decisões e 
devem identifi car estratégias 
para organizar seu processo 
produtivo, com o intuito de 
agregar valor a seus produtos 
e maximizar a inserção nos 
mercados. Sob essa ótica, 
torna-se também importante 
criar estratégias que viabilizem 
diferentes formas de associa-
ção dos pequenos produtores, 
a fi m de melhorar sua capaci-
dade de negociar compras de 
insumos, bem como encontrar 
mercados mais estáveis para 
seus produtos. 

Na região sul do país, por 
exemplo, onde existe uma agri-
cultura familiar mais organiza-
da, o setor gasta muito mais em 
insumos comprados, dispõe 
de mais capital e produz mais. 
Nessa região, de acordo com 

dados do último Censo (IBGE, 
2006), a agricultura familiar 
consegue obter valor bruto da 
produção agrícola superior ao 
da agricultura não familiar, R$ 
1.613,94/ha contra R$792,78/
ha, respectivamente.

O agricultor encontra, cada 
vez mais, um consumidor mais 
exigente sobre a decisão de 
compra. Agora, em sua avalia-
ção, esse consumidor conside-
ra um conjunto de fatores como 
preço e qualidade, origem, 
procedência, sustentabilidade, 
relação com o meio ambiente, 
com os colaboradores e co-
munidades participantes do 
processo. Assim, diferentes 
oportunidades se apresentam 
para o pequeno produtor. 
Uma delas é a exploração da 
biodiversidade em associação 
com indústrias. 

A biodiversidade é matéria
-prima essencial para a bioin-
dústria, e o Brasil conta com a 
maior diversidade biológica no 
planeta, com produtos e ativos 
potenciais que despertam 
interesse do mercado global, 
podendo-se citar a borracha, 
o cacau, a castanha-do-brasil, 
e inúmeros outros. Por isso, o 
país concentra possibilidades 
concretas para os agricultores 
familiares que, ao mesmo tem-
po em que são produtores de 
alimentos e outros produtos 
agrícolas, desempenham a 
função de conservadores da 
biodiversidade. 

Outras possibilidades de 
acesso dos agricultores fami-
liares a diferentes mercados 
abrangem nichos alternativos 
de comercialização, que de-
mandam produtos com maior 
valor agregado. Dentre elas 
estão os produtos tradicionais, 
que atendem crescente de-
manda por produtos artesanais 
(slow food) ou pelos aspectos 
éticos (fair trade), étnicos ou 
mesmo relacionados apenas 
com a sustentabilidade. 

A ampliação da presença da 
agricultura familiar fortalece 
movimentos vinculados à qua-
lifi cação de produtos com in-
dicação geográfi ca — aqueles 
com denominação de origem 
ou indicação de procedência 
—, contribuindo para o desen-
volvimento do turismo rural re-
lacionado à gastronomia. Muito 
comum na União Europeia, 
produtos com denominação 
de origem são alternativa para 
dinamizar atividades agrícolas 
tradicionais, principalmente as 
desenvolvidas em minifúndios 
ou regiões rurais fragilizadas 
economicamente.

Para viabilizar o aprovei-
tamento dessas e de outras 
oportunidades, é necessário 
estimular a profi ssionalização 
e o empreendedorismo do 
agricultor familiar. Além disso, 
é importante garantir uma rede 
de suporte e de estímulo aos 
agricultores para que possam 
se sentir confortáveis e seguros 
no tocante à adoção de novas 
tecnologias, bem como na 
adoção de processos de geren-
ciamento de sua propriedade. 

Agricultores familiares bem-
sucedidos contribuem não 
apenas para o fortalecimento 
do desenvolvimento regional, 
mas também para a fi xação do 
homem no campo, conferindo 
maior segurança, qualidade e 
oferta de alimentos, medidas 
que, em síntese, ampliam a 
sustentabilidade agrícola

(*) - É Coordenadora do Programa de 
Agricultura Familiar da Embrapa.

Agricultura familiar, 
desafi os e oportunidades 

rumo à inovação
Daniela Bittencourt (*)

São Paulo, sexta-feira, 02 de fevereiro de 2018 Página 9

Daniel Toledo (*)

E, para o meu espanto, muitos chegam sem qualquer tipo de 
estrutura ou sem saber por onde e como começar. Muitos 
acham que uma padaria, por exemplo, tem demanda em 

todos os lugares e, na prática, não é assim. Não adianta vir com 
espirito aventureiro achando que tudo dará certo. 

Mudar-se para qualquer lugar do mundo não signifi ca apenas 
jogar tudo dentro de uma mala, comprar as passagens e dizer 
tchau. É necessário que se tenha uma consciência de que há ou-
tras pessoas e inúmeros fatores envolvidos como visto, moradia e 
trabalho. Se a mudança também envolver a criação de um negócio, 
é preciso levar em consideração o auxilio de um profi ssional que 
tenha embasamento jurídico, que lidam com isto todos os dias. 
Esses são habilitados a munir essas famílias, ou empreendedores, 
de situações e necessidades reais, sem ilusões ou promessas. 

Muitos brasileiros veem atraídos com o sonho de fi car ricos, 
andar de jato particular. Posso afi rmar que isso não existe mais. 
Não desta forma, até porque é preciso trabalhar muito para manter 
um bom padrão de vida e alguns costumes se confrontam com a 
cultura brasileira como horários, pontualidade, não ter um período 
determinado para o almoço entre outras coisas que, em um primeiro 
momento até chocam, mas depois é possível se habituar a elas. 

E esse novo aprendizado faz parte de um exercício diário de 
superação. Entretanto, quem consegue ultrapassar essa fase 
prospera. Mas antes de tudo é preciso saber até onde disposto e 
preparado para começar uma nova história. E esse capítulo não 
dá para escrever somente com força de vontade e determinação. 

O primeiro ponto é saber exatamente como é o lugar para onde 
se deseja ir, ou seja, conhecer a fundo o país. Aconselho a fi car 
ao menos 30 dias para conhecer comércio, escolas, moradias, 
mercados e tudo mais que estiver relacionado ao seu dia a dia 
e de sua família. Depois, se achar que os seus costumes estão 
alinhados com aquele novo estilo de vida, converse com um 
profi ssional para que ele analise todo o quadro e possa apontar 
qual tipo de visto pode ser aplicado e até mesmo qual país melhor 
atende as expectativas. 

É muito comum grupo de empresários se reunirem para debater 

sobre esses temas e participar de uma roda destas, inicialmente, 
pode ocasionar um total desencontro de informações, gerando 
medo e ansiedade. Sempre tem alguém com palpite errado sobre 
isto. Então, mais uma dica, não comente com ninguém qual o seu 
status e vá até o fi nal nos seus planos e siga o seu planejamento. 

Outro erro muito comum: os recém-chegados sempre vão pela 
cabeça dos outros e seguem certas tendências. Por exemplo, 
brasileiro busca abrir empresa de manutenção de piscina ou 
limpeza. O meu conselho é ir atrás de coisas novas, e, de fato, 
empreender usando a criatividade. Pense no diferencial e faça 
algo diferente do que todo mundo está fazendo. 

Além de todos os fatores já citados, há a questão da adaptação, 

Empreender e morar
nos Estados Unidos: você 

está pronto para este desafi o?
É crescente a quantidade de famílias que se mudam ou que planejam morar nos Estados Unidos. Para 
custar a sobrevivência no novo país, querem montar um negócio de qualquer natureza

principalmente para quem tem fi lhos pequenos. É preciso alinhar 
todas as questões de visto, negócio, moradia com o calendário 
escolar. O ideal é vir três meses antes do início do ano letivo. Eu 
sempre mostro a realidade da forma como ela é e não de como 
as pessoas acreditam que seja. 

Um tempo atrás, conheci um casal que queria se mudar para 
os Estados Unidos. Na época, eles tinham dois fi lhos e a esposa 
estava esperando o terceiro. A família possuía um montante de 
20 a 30 mil dólares. Eu disse na época que com este valor, eles 
poderiam abrir uma empresa no Brasil e contratar uma consultoria 
para ajuda-los. Expliquei que, uma família de cinco pessoas, é 
preciso no mínimo uma casa de três quartos. Isso signifi ca, em 
um lugar barato, 1.200 dólares, lembrando que inicialmente esse 
valor é multiplicado por três por exigência do contrato de locação. 

Há a compra de moveis, taxas de ativação das prestadoras de 
serviço. Já estamos em quase 8 mil. Se o marido ou esposa soli-
citarem visto de estudante, soma-se mais 1.500 da matricula e 
mais 500 da mensalidade. Na primeira semana já foram embora 
10 mil. Diante destes números, eu recomendei que fi cassem no 
Brasil para se estrutura melhor, porque na pior das hipóteses, 
poderiam contar com o suporte da família. Mesmo assim, eles 
vieram. 

A esposa teve uma complicação na gravidez e teve que fi car 
internada. O bebe nasceu e correu tudo bem, mas o hospital 
mandou uma conta de mais de 100 mil, o que gerou uma série 
de outros problemas. Ficaram sem dinheiro, não conseguiram 
aplicação de visto e tiveram que ir embora. 

A ideia com este artigo não é desmotivar ou tão pouco afi rmar 
que esse sonho só é possível para quem dispõe de grandes quantias. 
Mas é preciso entender que a realidade americana mudou muito. 
Antes, já na faculdade era possível solicitar o social security e ter 
acesso a linhas de crédito de até 50 mil dólares. Eu fi co muito 
preocupado quando vejo pessoas vindo para os Estados Unidos 
pensando em uma realidade que não existe. Buscar o melhor é 
louvável, mas é preciso tomar muito cuidado, não existe um visto 
que se adapte as pessoas e sim o contrário. 

Há muita oferta de emprego, mas para quem está devidamente 
documentado. Sair de onde estar para lidar com uma insegurança 
ainda maior, não é o caminho. Observe, estude, pesquise. Analise 
se migrar é realmente a situação ideal para você a sua família. 

(*) - É advogado e sócio fundador da Loyalty Miami,  que atua há 11 anos
no segmento de obtenção de vistos e transferências de executivos

(http://www.loyalty.miami/inicio.html) e (contato@loyalty.miami).
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Enrica Battifoglia/ANSA

Um estrondo repentino e 
depois um grande rastro bran-
co, que causou uma chuva de 
detritos: em 1º de fevereiro de 
2003 terminava a história da 
nave Columbia, a apenas 16 
minutos da aterrissagem que 
teria marcado o fi nal da missão 
STS-107. A bordo estavam 
sete astronautas, sendo cinco 
homens e duas mulheres, víti-
mas do último grande desastre 
espacial registrado no mundo. 
Famoso por ter inaugurado 
os voos do Space Shuttle e 
saudado por todos como ‘’uma 
volta na história espacial’’, o Columbia tinha 
despertado uma grande esperança. 

Tinha, de fato, demonstrado ser uma 
nave reutilizável - sendo a primeira a ser 
lançada com um homem a bordo, além de 
ser a primeira a ser alimentada com um 
reservatório externo. O sonho, agora, era 
poder fazer uma viagem por semana com 
um custo acessível. A primeira enorme 
desilusão chegou em 28 de janeiro de 1986 

O sonho, agora, era poder fazer uma viagem por semana com 

um custo acessível.

Explosão da nave Columbia 
completou 15 anos

pertence a uma página antiga 
de exploração espacial. 

O futuro que se apresenta 
agora é profundamente dife-
rente, com missões que vêem 
muitas empresas privadas e 
alvos ambiciosos ao lado da 
Nas, como o retorno à Lua 
e uma missão a Marte com 
um homem a bordo. Um dos 
símbolos da transição para a 
nova era está em breve, com 
o lançamento experimental 
do grande lançador Falcon 
Heavy, esperado em fevereiro.

Projetado e construído 
para a Nasa pelo SpaceX de 
Elon Musk, o Falcon Heavy 

foi projetado para transportar cargas de 
mais de 60 toneladas em órbita, para ser 
reutilizado, mas sobretudo em vista das 
missões para o planeta vermelho. Após o 
primeiro teste na Terra, o Centro Espacial 
Kennedy da NASA está em preparação 
para o lançamento inaugural, previsto 
pela plataforma 39A, o mesmo do qual 
as missões Apollo para a Lua começaram 
entre os anos 1960 e 1970. 

com a tragédia de Challenger, quando a 
nave explodiu aos 73 segundos do lança-
mento com sete homens a bordo.

Como um balde de água fria, caía o 
projeto de fazer a nave norte-americana 
ser uma espécie de “ônibus” espacial. 
A longa pausa imposta para garantir a 
segurança havia forçado a diminuição do 
cronograma dos voos. A ideia foi aposen-
tada totalmente em julho de 2011 e agora 
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Será necessária uma tomografi a com cabos elétricos e sensores 

na área de interesse.

O projeto para a busca da “Terceira 
Coluna de San Marco” aguarda suas 
últimas autorizações para ter início. Ele 
foi apresentado durante um encontro 
no Ateneo Veneto, na última terça-feira 
(30). De acordo com as lendas, a Piazza 
San Marco, em Veneza, possuía três co-
lunas. Porém, atualmente somente duas 
são visíveis - a do Leão Veneziano e a de 
São Teodoro. Acredita-se que a terceira 
coluna afundou, por volta dos anos 1172, 
quando caiu do barco que a transportava, 
e está perdida até hoje.

O coordenador do “Projeto Aurora”, 
Roberto Padoan, tem esperanças em 

encontrar a coluna: “As chances são de 
4.000%”, afi rmou. Mas, caso o monumento 
não seja encontrado, as pesquisas poderão 
ser úteis às medidas de preservação do 
local, além de “escrever um novo capítulo 
no desenvolvimento da cidade lagunar ao 
longo dos séculos”.

A data de início da busca, entretanto, é 
incerta. “Estamos prontos para começar 
em alguns meses”, disse Marco Trevisan, 
presidente do Ateneo Veneto - asso-
ciação que visa preservar e divulgar a 
arte, ciência e cultura na região. “O que 
falta é a autorização de alguns órgãos 
e a defi nição de algumas coisas com os 

patrocinadores. Depois será necessário 
leva em conta alguns fatores da Piazza 
San Marco”, completou.

Para a realização da busca, será neces-
sária uma tomografi a com cabos elétricos 
e sensores na área de “interesse”. A 
técnica permitirá “ver” até uma profun-
didade de 10 metros - hoje só se sabe 
o que existe até 2,5m de profundidade 
da piazza.

E, se for necessário, será feita uma 
análise dos fundos da Bacia de San Marco 
pelos mergulhadores, com o uso de um 
sistema que permite uma visão “cristalina” 
da água turva (ANSA).

Veneza iniciará busca pela mítica
‘3ª Coluna’ de San Marco
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A jurisprudência 

brasileira tem longa 

tradição de proibir 

os meios indiretos 

e as práticas fi scais 

abusivas utilizadas 

para forçar o 

contribuinte a pagar 

dívidas tributárias

Mas existem situações 
em que tal prática 
ainda persiste. O fi m 

do processo administrativo 
fi scal, com a manutenção do 
crédito tributário - muitas 
vezes, por voto de desempate 
proferido por um julgador 
escolhido pelo próprio Órgão 
Fazendário, acarreta o pro-
testo da certidão de dívida 
ativa e a inclusão do nome 
da empresa nos cadastros de 
devedores. 

As consequências são de-
sastrosas, manchando o nome 
da empresa junto a clientes e 
fornecedores e proibindo-lhe 
diversas atividades, como par-
ticipar de licitações e contrair 
fi nanciamentos junto a órgãos 
públicos. A empresa que não 
concorda com o débito so-
mente obterá sua regularidade 
fi scal se discutir judicialmente 
a dívida e desde que garanta 
integralmente seu valor. 

Ora, não são todos os con-
tribuintes que possuem bens 
ou recursos (à vista) para 
garantir a integralidade do 
débito. O contribuinte que 
não os possui fi ca em um 
verdadeiro limbo, uma situa-
ção de total impotência, pois 
mesmo que ingresse em juízo, 
somente obterá sua CND após 
o trânsito em julgado da ação, 
o que poderá levar muitos 
anos. O STF já decidiu ser 
inconstitucional a exigência 
de depósito para a discussão 
do débito tributário no âmbito 
administrativo. 

Pergunta-se: de que adianta 
ingressar com ação judicial se, 
incapaz de obter CND durante 
seu curso, ao fi nal do processo 
a empresa já terá sucumbido? 
A última – e única alternativa 
que lhe resta é requerer, pe-
rante o Fisco, o parcelamento 
do valor supostamente devido, 
pois enquanto o parcelamento 
estiver ativo, a empresa terá 
a certidão. 

Nesta situação, porém, 
o contribuinte se depara 
com um grave problema: o 
parcelamento implica em 
reconhecimento irrevogável 
e irretratável da dívida, im-
plicando em renúncia a ação 
judicial. Diante de reiterados 
casos que o contribuinte, 
após aderir a parcelamen-
tos, buscou o judiciário para 
discutir a dívida, fi rmou-se 
a jurisprudência de que se o 
contribuinte tiver confessado 
fatos, estes não poderão ser 
alterados por decisão judicial. 

Todavia, frequentemente 
são os fatos imputados ao 
contribuinte, sobre os quais 
incidirá a norma jurídica, 
que estão incorretos. Se, por 
exemplo, a uma entidade 
imune forem atribuídos fatos 
inverídicos e ela parcelar seu 
débito, perderá sua imunida-
de constitucional, sem poder 
discutir a matéria junto ao 

Judiciário? Segundo o atual 
estado da jurisprudência, é 
exatamente isso que ocorre, 
restando ao contribuinte que 
efetuou o parcelamento mor-
rer abraçado à suposta dívida. 

Ora, diz-se que a confi ssão 
é a ‘rainha das provas’, mas 
é evidente que ela, aqui, é 
obtida com vicio de vontade, 
sob autêntica coação, pois 
o parcelamento é a única 
possibilidade encontrada 
pela empresa para continuar 
operando. Coação, segundo a 
doutrina, é “toda ameaça ou 
pressão exercida sobre um in-
divíduo para forçá-lo, contra 
a sua vontade, a praticar um 
ato ou realizar um negócio”. 

A coação, segundo o artigo 
151 do Código Civil, para vi-
ciar a declaração da vontade, 
“há de ser tal que incuta ao 
paciente fundado temor de 
dano iminente e considerável 
à sua pessoa, à sua família, ou 
aos seus bens”. Não há dúvida 
de que se trata exatamente 
do caso da empresa que ade-
re ao parcelamento mesmo 
entendendo injusta a dívida 
que lhe é cobrada.  E mais 
do que de coação, se trata de 
caso clássico de utilização de 
meio indireto de cobrança, 
caracterizando, nesse passo, 
clara ofensa aos princípios 
constitucionais da livre inicia-
tiva e livre atividade empre-
sarial, previstos no artigo 1º, 
inciso IV e artigo 170, ambos 
da Constituição Federal. 

O direito moderno se ca-
racteriza pela tentativa de 
ajudar a empresa, não de 
inviabilizá-la. Sem falar que 
permitir a uma empresa obter 
a Certidão de Regularidade 
Fiscal porque tem recursos 
para garantir a dívida e negá
-la a outra que não os possui 
confi gura privilegiar o poder 
econômico em detrimento 
ao princípio da isonomia. 
Necessário, portanto, que a 
jurisprudência evolua para 
retirar dos parcelamentos 
tributários seu caráter de 
irrevogabilidade e irretrata-
bilidade, não somente sobre 
os aspectos jurídicos objeto 
da confi ssão, como já reco-
nhece a jurisprudência, mas 
também quanto aos seus 
aspectos fáticos. 

Ao invés de parcelar a dívi-
da e após buscar o Judiciário, 
se recomenda, para reforçar 
a lisura e boa-fé do proce-
dimento que, previamente 
ao pedido de parcelamento 
junto ao órgão fazendário, a 
empresa ingresse em juízo 
pleiteando que a adesão ao 
parcelamento ocorra livre 
de qualquer obrigatoriedade 
de renúncia de direitos e 
tampouco implique reconhe-
cimento irrevogável da dívida. 

Chama a atenção que prá-
ticas rechaçadas em outros 
campos de direito, inclusive 
sujeitas a sanções, ainda en-
contrem tolerância quando 
realizadas contra o contri-
buinte. Em um país com tan-
tas difi culdades, que a duras 
penas tenta construir seu 
estado de direito, não há mais 
lugar para constrangimentos 
e abusos ilegais. 

(*) - É advogado,
sócio de Silveiro Advogados.

Práticas fi scais abusivas
Sergio Lewin (*)
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JOSÉ EDUARDO RIBEIRO GUINLE, solteiro, profi ssão fi nancista, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, 18/08/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Eduardo Guinle e de Ana Cristina Ribeiro Guinle. A 
pretendente: ROBERTA ARACRI RIQUE, solteira, profi ssão advogada, nascida no Rio 
de Janeiro - RJ, 22/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Rique Neto e de Rosane das Neves Aracri Rique.

O pretendente: STEFAN SCHATTAN, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em São 
Paulo - SP, 06/12/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Murillo Cerello Schatan e de Esther Cuten Schattan. A pretendente: GABRIELA 
SCHENKMAN OIZEROVICI, solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo 
- SP, 27/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dan 
Oizerovici e de Débora Schenkman Oizerovici.

O pretendente: GABRIEL RODRIGUES FRAIGE, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, 20/05/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Otávio de Berça Fraige e de Glaucia Helena Castelo Branco 
Rodrigues. A pretendente: BRUNA SPINA, solteira, profi ssão administradora, nascida 
em São Paulo - SP, 09/03/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Carlos Silas Spina e de Iramar Castro Spina.

O pretendente: MURILO SULINSKI DE CAMPOS MADEIRA, solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Campinas - SP, 11/05/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helder Maciel França Madeira e de Ana Maria 
Camilo de Campos Madeira. A pretendente: ANA CLÁUDIA ATTAB, solteira, profi ssão 
fl orista, nascida em Presidente Prudente - SP, 22/05/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Roberto Attab e de Maria Eulalia Terra Pires 
Attab.

O pretendente: LUIZ FERNANDO FERREIRA DIAS, divorciado, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, 28/03/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcus Vinicius Ferreira Dias e de Silvia Helena 
Ferreira Dias. A pretendente: POLIANA PULIS, solteira, profi ssão engenheira, nascida 
em São Paulo - SP, 25/03/1989, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de 
Eduardo Pulis e de Neuza Sanches Silva. Obs.: Enviado cópia do Edital de Proclamas 
ao Subdistrito de residencia da pretendente.

O pretendente: RONNIE SANG JÚNIOR, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
Mogi das Cruzes - SP, 12/09/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Ronnie Sang e de Maria Aparecida Vieira Sang. A pretendente: LAURA 
GONÇALVES MEI ALVES DE OLIVEIRA, solteira, profi ssão advogada, nascida em 
Ribeirão Preto - SP, 02/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Saulo Mei Alves de Oliveira e de Poliana Gonçalves Mei Alves de Oliveira.

O pretendente: JÚLIO ANDERSON CAMPOS DA SILVA, divorciado, profi ssão chefe de 
cozinha, nascido em Natal - RN, 07/08/1979, residente e domiciliado em Miami Beach, 
Florida, Estados Unidos da América, fi lho de Francisco Firmino da Silva e de Maria das 
Graças Campos da Silva. A pretendente: MICHELLE CAMELO DE ALBUQUERQUE, 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Fortaleza - CE, 14/11/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira de Albuquerque e 
de Maria Camelo de Albuquerque.

O pretendente: ANTONIO COSTA BARRETO JÚNIOR, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Salvador - BA, 27/10/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Costa Barreto e de Marineide Marinho Maciel Costa. A 
pretendente: LAURA IOANA BIDEA, solteira, profi ssão economista, nascida na 
Romenia, 01/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Gheorghe Bidea e de Rodica Leontina Bidea.

O pretendente: DANIEL RONDON BORIN, solteiro, profi ssão gerente de vendas, 
nascido em Jaú - SP, 19/06/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Nilson Carlos Della Coletta Borin e de Lenira Rondon Borin. A pretendente: 
EDILAINE DOS SANTOS CHUDZY, solteira, profi ssão secretária, nascida em Curitiba - 
PR, 22/01/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Marcio Chudzy e de Edelize dos Santos Chudzy.

O pretendente: FELIPE BARROS TEIXEIRA MIRANDA, solteiro, profi ssão bacharel 
em direito, nascido no Rio de Janeiro - RJ, 20/05/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Lopes Miranda e de Naira Barros Teixeira 
Miranda. A pretendente: MARIANA DUQUE ESTRADA MEYER, solteira, profi ssão 
bacharel em direito, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 31/05/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celio Duque Estrada Meyer e de Maria de 
Fátima Mello Meyer.

O pretendente: GUILHERME CASTELLO COUTINHO SIQUARA, solteiro, profi ssão 
médico, nascido em Vitória - ES, 07/12/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos José Souza Siquara e de Regina Coeli Coutinho. O 
pretendente: RICHARDS CARINO DOMINGOS, solteiro, profi ssão produtor cultural, 
nascido em São Gonçalo - RJ, 19/12/1980, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - 
RJ, fi lho de José Carlos Domingos e de Antonia Maria Carino Domingos. Obs.: Tendo 
sido enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

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

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial
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O pretendente: DAVI MARTINS AMANCIO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 10/02/1995, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Salvador Amancio e de Ana Lucia 
Martins da Silva Amancio. A pretendente: NADIA ASSUNÇÃO RIBEIRO, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista bilíngue, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 
15/06/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Naassom 
Jorge Ribeiro e de Sandra Maria de Assunção.

O pretendente: WAGNER MUNIZ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
guarda civil metropolitano, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 08/07/1969, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jovelino Muniz dos 
Santos e de Zenira Maria dos Santos. A pretendente: ROSANA VERSUTH, estado civil 
divorciada, profi ssão guarda civil metropolitana, nascida nesta Capital, Brás - SP, no dia 
18/02/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Moacyr 
Versuth e de Cleusa Leite Versuth.

O pretendente: RAPHAEL PAULA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de crédito imobiliário, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 26/05/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio de Oliveira 
e de Rosmeri Oliveira. A pretendente: FABIANA BRAGA DOS PASSOS, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 29/04/1995, 
residente e domiciliada no Balneário São Francisco, nesta Capital - SP, fi lha de Francisco 
Rodrigues dos Passos e de Maria José Braga dos Passos. Obs.: Cópia do Edital para 
ser afi xado no Cartório de residência da pretendente.

O pretendente: FELIPE CANER, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido nesta 
Capital, Santana - SP, no dia 10/04/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Cleber de Lima e de Leila Cristina Caner. A pretendente: IVANEYDE 
OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão camareira, nascida em Candido Mendes 
(Godofredo Viana) - MA, no dia 03/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Silvaneide Oliveira.

O pretendente: CRISTIANO MORAES PINTO, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 30/09/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Bento Antonio Moraes Pinto e de Rosa Maria Silva 
Pinto. A pretendente: NICOLE KAROLINI DE ARAÚJO OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 29/08/1994, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Donizeti Cardoso de Oliveira e 
de Roseli Kátia de Araújo Oliveira.

O pretendente: MARCELO GOMES GRECCO, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
eletrônico, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 25/01/1971, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Grecco e de Rosaria Gomes 
Grecco. A pretendente: EGLINEIDE DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 18/10/1971, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Souza e de Ines Pires Ferraz de Souza.

O pretendente: MARCOS ARMANDO FERNANDES FILHO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão analista de informática, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 11/03/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Armando 
Fernandes e de Cristina Taliatti Fernandes. A pretendente: CAMILA DOS SANTOS 
BORTOLOMAIS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, 
Cerqueira César - SP, no dia 12/01/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Walmir Bortolomais e de Angela Maria dos Santos Bortolomais.

O pretendente: LEONARDO NAGASAWA, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 10/11/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Tihiro Nagasawa e de Alice Sasaki Nagasawa. A 
pretendente: BRUNA DE SOUZA PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão aten-
dente, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 02/05/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Carlos Medeiros Pereira e de Maria 
do Carmo Souza Pereira.

O pretendente: MICHEL ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão fi sio-
terapeuta, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 17/08/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Euclides Alves dos Santos Filho e de Irene 
José Paes dos Santos. A pretendente: THAIS VIEIRA BOMFIM, estado civil solteira, 
profi ssão fi sioterapeuta, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 21/09/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Matos Bomfi m 
e de Clarice Aparecida Vieira Bomfi m.

O pretendente: ALEXANDRE FERNANDES RODRIGUES, estado civil divorciado, 
profi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 24/09/1974, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Manoel Fernandes Rodrigues 
e de Maria Aparecida Estanqueiro Rodrigues. A pretendente: VIVIANE FAULSTICH 
ARBEX, estado civil solteira, profi ssão coordenadora pedagógica, nascida em Taubaté 
(1º Subdistrito) - SP, no dia 09/01/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Munir Antonio Arbex e de Rosimeia Faulstich Arbex.

O pretendente: ANTONIO EMANUEL SAMPAIO JUNIOR, estado civil viúvo, profi ssão 
free lance, nascido em Viradouro - SP, no dia 03/03/1956, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Emanuel Sampaio e de Ruth Celina Rosa da 
Silva. A pretendente: CONCEIÇÃO APARECIDA MARTINS DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão agente de organização escolar, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, 
no dia 01/12/1956, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Julio Moreira de Souza e de Helena Martins Fernandes.

O pretendente: LEONARDO VINÍCIUS RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, 
profi ssão auxiliar jurídico, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 20/04/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Aparecido da Silva 
e de Maria Lucia Rodrigues Leonardi da Silva. A pretendente: KATHLEEN FERREIRA 
DE ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão fonoaudióloga, nascida nesta Capital, 
Cerqueira César - SP, no dia 31/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Alexandre Jamil de Almeida Araujo e de Yone Oliveira Ferreira de 
Almeida Araujo.
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Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: JAMES JOSEPH DIVER, de nacionalidade britanica, solteiro, professor, 
natural de Sutton, Reino Unido - Inglaterra, no dia (25/11/1973), residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Neil Diver e de Lois Diver. A pretendente: ANA 
CAROLINA BELMONTE DE PAULA, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, 
natural do Rio de Janeiro, RJ, no dia (22/05/1981), residente e domiciliada em Pinheiros, 
São Paulo, SP, fi lha de Gilson Rocha de Paula e de Maria Leonor Belmonte de Paula.

O pretendente: BRUNO VITUZZO FORESTI, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
administrador de empresas, natural nesta Capital, Ibirirapuera, SP, no dia (19/12/1988), 
residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Jose Foresti Neto e de 
Leila de Mattos Vituzzo Foresti. A pretendente: GEOVANNA DE SOUZA SMANIOTTO, 
de nacionalidade brasileira, solteira, administradora de empresas, natural de Campo 
Grande, MS, no dia (01/03/1989), residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, 
SP, fi lha de Pedro Selvino Smaniotto e de Delurma de Souza Smaniotto.

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 
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Renan Tanandone/ANSA

O evento terá 15 discipli-
nas de sete modalidades 
esportivas, com 102 

fi nais. Além disso, a edição 
de 2018 será a maior de toda 
a história, reservando muitas 
curiosidades e controvérsias 
interessantes.

Entre os fatos curiosos dos 
Jogos de Inverno estão desde 
a polêmica política e histórica 
envolvendo as Coreias do Sul 
e do Norte até o escândalo de 
doping de atletas da Rússia. As 
Olimpíadas de PyeongChang te-
rão, inclusive, a reedição na vida 
real do fi lme “Jamaica abaixo de 
zero”. Confi ra 10 curiosidades 
sobre os Jogos Olímpicos de Inverno:

1) O maior de todos os tempos - Com 
2.925 atletas de 92 países, a edição de 
2018 dos Jogos de Inverno será a maior de 
toda a história da competição. Os números 
de PyeongChang superam os de 2014, em 
Sochi, na Rússia, onde estiveram 2.858 
competidores de 88 nações.

2) Acordo histórico entre Coreia do Sul 
e do Norte - Um acordo entre as Coreias 
entrou para a história. Apesar de todo o 
confl ito envolvendo os dois países, a Coreia 
do Norte disputará o torneio e enviará 22 
atletas de três modalidades e cinco disci-
plinas diferentes para PyeongChang. Além 
disso, os dois países formarão uma única 
equipe no hóquei feminino, que terá 12 
jogadoras do Norte e 11 do Sul.

3) Rússia parcialmente banida - A edi-
ção será marcada pela ausência da Rússia 
na competição devido aos escândalos de 
doping que atingiram o país em 2016. De 

A edição de 2018 será a maior de toda a história, reservando 

muitas curiosidades e controvérsias interessantes.

Confi ra 10 curiosidades sobre 
os Jogos de Inverno

Com quase 3 mil atletas de 92 países diferentes, começa no próximo dia 9, em PyeongChang, na 
Coreia do Sul, a 23ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno

EP
A enviará 10 atletas em cinco 

modalidades para a Coreia do 
Sul. O país terá representantes 
no snowboard, na patinação 
artística, no esqui alpino e de 
fundo e no bobsled.

7) Das telonas para a vida 
real - Jazmine Fenlator-Victo-
rian e Carrie Russell serão as 
primeiras jamaicanas da his-
tória no bobsled feminino dos 
Jogos. O fato inédito relembra o 
fi lme “Jamaica abaixo de zero”, 
quando o time jamaicano do 
bobsled masculino participa 
pela primeira vez das Olimpía-
das de Inverno.

8) A maior delegação da 
história - Com 242 atletas, os 
Estados Unidos levará a maior 

delegação da história dos Jogos Olímpicos 
de Inverno. A equipe possui 107 mulheres 
e 135 homens, que competirão em todas 
as 15 disciplinas.

9) “Millennial” italiana - A Itália contará 
com 121 representantes nos Jogos de 
PyeongChang, incluindo 48 mulheres. Uma 
delas é a esquiadora Lara Malsiner, de 17 
anos, que será a primeira “millennial” a 
integrar o time azzurro nas Olimpíadas 
de Inverno. Por sua vez, o mais velho é 
Roland Fischnaller, 37, que competirá no 
snowboard.

10) Porta-bandeira de Tonga - Ele tirou 
o fôlego de muitas mulheres no desfi le de 
abertura das Olimpíadas de 2014, no Rio de 
Janeiro, ao aparecer carregando a bandeira 
de Tonga com seu corpo coberto de óleo 
de coco. Pita Taufatofua voltou a colocar 
o pequeno país da Oceania na história dos 
Jogos, agora nos de Inverno, e estará em 
ação no esqui de fundo. 

30 a 35 atletas russos poderão disputar 
os Jogos em cinco categorias, mas sob 
bandeira neutra.

4) A cerimônia de abertura mais fria dos 
últimos 20 anos - A cerimônia de abertura 
da competição será no estádio Olímpico 
de PyeongChang, mas, como o local não 
é coberto, o público enfrentará uma sen-
sação térmica de -14ºC. Para evitar que os 
visitantes sofram hipotermia, a Coreia do 
Sul adotará uma série de medidas, como 
a distribuição de cobertores.

5) PyeongChang ou Pyeongchang? - Em 
janeiro de 2016, para que turistas e atletas 
não viajassem por engano a Pyongyang, 
capital da Coreia do Norte, a prefeitura 
mudou a grafi a do nome de PyeongChang, 
que antes era escrito com “c” minúsculo.

6) “Time Brasil” terá 10 atletas - Os 
esportes disputados nos Jogos de Inverno 
não são tão comuns no Brasil. Mesmo as-
sim, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) 
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