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“As pessoas comuns 
pensam apenas como 
passar o tempo. Uma 
pessoa inteligente 
tenta usar o tempo”.
Arthur Schopenhauer (1788/1860)
Filósofo alemão

613 pessoas foram resgatadas mais 
de uma vez da escravidão no País

Genebra - Escravos, de novo. Essa foi a realidade no 
Brasil para pelo menos 613 trabalhadores que, desde 2003, 
foram resgatados pelo menos duas vezes da situação de 
escravidão. Os dados foram publicados pelo Observatório 
Digital do Trabalho Escravo no Brasil, mecanismo criado 
pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pelo 
Ministério Público do Trabalho. 

Os dados compilados entre 2003 e 2017 revelam que 
um total de 35,3 mil trabalhadores foram resgatados no 
País da escravidão. Alguns deles, mesmo em liberdade, 
voltaram a ser escravizados para trabalhar. 

"Quatro destes trabalhadores foram resgatados quatro 
vezes e outros 22 foram resgatados três vezes", indicou a OIT. 

Na avaliação da entidade internacional, "a reincidência 
de trabalhadores que retornam ao ciclo da escravidão é 
maior entre aqueles com baixo grau de instrução: a taxa 
para os trabalhadores analfabetos é o dobro daquela em 
relação aos que possuem o ensino fundamental completo". 

"Difi culdades de acesso às políticas públicas, especial-
mente educação, aumentam a situação de vulnerabilidade 
social dos trabalhadores, facilitando o seu aliciamento e a 
exploração do seu trabalho", alertou a entidade. 

Na avaliação da OIT, ainda que a proporção daqueles 
que voltar a ser escravizados é pequena, os números de-
monstram que existe a necessidade de fortalecimento de 
medidas de apoio socioeconômico aos resgatados. "A rein-
cidência demonstra que não houve mudança signifi cativa 
na vulnerabilidade social deles, mesmo com a libertação 
pelas autoridades brasileiras", indicou (AE).

Um mês depois da san-
ção pelo presidente 
Temer, o Orçamento 

Geral da União de 2018 terá 
um ajuste de R$ 16,2 bilhões. 
Segundo o Ministério do 
Planejamento, as medidas 
incluem a suspensão e o con-
tingenciamento (bloqueio 
temporário) de despesas 
para cumprir a meta de 
défi cit primário de R$ 159 
bilhões para este ano e o 
teto de gastos. O bloqueio 
é necessário para garantir 
o cumprimento do teto de 
gastos. A equipe econômica 
contingenciará R$ 8,2 bilhões 
do Orçamento por causa da 
manutenção dos reajustes 

Um mês depois da sanção, 
bloqueio no Orçamento de 
2018 chega a R$ 16,2 bilhões

ao funcionalismo federal e 
do adiamento, para fevereiro, 
da aprovação do projeto que 
elimina a desoneração da folha 
de pagamento para os setores 
da economia. 

Também suspenderá R$ 
8 bilhões de gastos que te-
riam como base as receitas 
resultantes da privatização 
da Eletrobras. A suspensão 
é preventiva. A previsão de 
receitas está mantida, mas o 
uso delas estará bloqueado 
até a aprovação do projeto de 
desestatização da companhia 
elétrica. Esses R$ 16,2 bilhões 
irão para uma reserva dentro 
do Orçamento. Nesse procedi-
mento, as verbas de cada órgão 

do Poder Executivo serão re-
duzidas de forma linear, com o 
mesmo corte percentual para 
cada órgão. O Planejamento 
aumentou de 2,5% para 3% 
a previsão de crescimento do 
PIB em 2018. 

A meta para 2018 é que o 
Governo Central (Previdência 
Social, Banco Central e Tesou-
ro Nacional) tenha um défi cit 
primário de R$ 159 bilhões. O 
défi cit primário considera as 
receitas menos despesas, sem 
considerar os gastos com juros. 
A reavaliação do Orçamento 
considera que o governo en-
cerrará o ano com resultado 
negativo de R$ 154,805 bilhões. 
No entanto, o ministro do Pla-

A meta para 2018 é que o Governo Central (Previdência, Banco Central e Tesouro Nacional)

tenha um défi cit primário de R$ 159 bilhões. O défi cit primário considera as receitas

menos despesas, sem considerar os gastos com juros.

nejamento, Dyogo Oliveira, 
esclareceu que a estimativa 
ainda inclui os R$ 12,2 bilhões 
de receitas com a privatização 
da Eletrobras.

Em 2017, foram contingen-
ciados R$ 44,9 bilhões. Ao longo 
do ano, parte foi liberada e cer-

ca de R$ 20 bilhões permanece-
ram contingenciados. Com isso, 
o governo fechou o ano com 
défi cit de R$ 124,4 bilhões, con-
sideravelmente abaixo da meta 
de R$ 159 bilhões. A Emenda 
do Teto estabelece um limite 
anual de gastos e o percentual 

de realização desse limite ao 
longo do ano. Estabelece a 
infl ação do ano anterior como 
limite para o crescimento 
dos gastos da União no ano 
vigente. Para 2018, o limite 
do crescimento em relação a 
2017 é de 3% (ABr).

O presidente Michel Temer 
disse na sexta-feira (2) que 
insiste na reforma da Previdên-
cia porque apesar de o governo 
dele aguentar o défi cit, outros 
não aguentarão. “Tenho mais 11 
meses de governo. Eu aguento 
a Previdência. Houve um défi cit 
de R$ 268 bilhões nesse ano que 
passou, a tendência é aumentar 
essa dívida previdenciária este 
ano, mas o meu governo aguen-
ta. Quem não vai aguentar são 
os próximos anos”, afi rmou em 
entrevista ao programa Super 
Manhã, da Rádio Jornal de 
Pernambuco.

Ele ressaltou que, ao fazer 
a reforma da Previdência, o 
governo está pensando nos 
aposentados, naqueles que vão 
se aposentar e nos servidores 
públicos, para não ocorrer 
o que está acontecendo em 
muitos estados brasileiros. 
“Em muitos estados, não há 
pagamento de aposentados, de 
servidores públicos, há atrasos 
dos mais variados”, lembrou. “O 
que nós estamos fazendo é evi-
tar que isso venha a acontecer 
em pouquíssimo tempo”.

Nota Fiscal Paulista 
Os usuários cadastrados na NF 

Paulista já podem consultar no site 
(www.nfp.fazenda.sp.gov.br) os 
bilhetes com que irão concorrer 
ao sorteio do mês de fevereiro, que 
distribuirá R$ 6,7 milhões em 655 
prêmios. Participam os 8.876.753 
consumidores cadastrados que 
efetuaram compras no mês de 
outubro de 2017 e solicitaram 
notas fi scais com CPF e 4.790 
condomínios que indicaram seus 
CNPJs nos cupons fi scais.

Receita Federal exclui 
1,4 milhão de CNPJs

Contribuintes que não re-
gularizaram a situação junto a 
Receita Federal tiveram o CNPJ 
excluído. Ao todo, foi dada baixa 
em 1.372.246 CNPJs de micro-
empreendedores individuais, de 
acordo com o órgão. A lista com 
os CNPJs está disponível no link: 
(https://idg.receita.fazenda.
gov.br/noticias/ascom/2018/
fevereiro/receita-divulga-rela-
cao-de-baixa-de-cnpjs-do-mei/
relacaoinscricoesbaixadascnpj-
-ade01-2018.pdf).

Cerca de 1,4 milhão estavam 
irregulares no fi nal do mês pas-
sado, o que equivale a 18,9% 
dos 7,574 milhões de CNPJ 
inscritos na modalidade. Eles 
não pagaram os impostos nos 
últimos três anos e estavam com 
as declarações anuais do Simples 
em atraso. Eles tiveram prazo 
para pagar os tributos devidos 
à Receita ou aderir ao parce-
lamento dos débitos em até 60 
meses (cinco anos). A maioria, 
no entanto, continuou irregular.

Regime especial de tribu-
tação instituído em 2011, o 
MEI permite o pagamento 
simplifi cado de tributos por 
profi ssionais autônomos que 
faturem até R$ 81 mil por ano 
e contratem, no máximo, um 
empregado (ABr). 

Temer inaugura 2ª Estação

de Bombeamento do

Eixo Norte da Integração

do Rio São Francisco.

O ministro do STF, Edson 
Fachin, liberou para revisão 
seu voto em ação penal na 
qual a senadora Gleisi Hoff-
mann (PT-PR) e seu marido, 
o ex-ministro do Planejamento, 
Paulo Bernardo, são réus pelos 
crimes de corrupção e lavagem 
de dinheiro, na Operação Lava 
Jato. Segundo o despacho, ca-
berá ao ministro Celso de Mello 
concluir a revisão e liberar a 
ação para o julgamento, que 
deve ocorrer ainda neste ano 
na Segunda Turma da Corte.

Em novembro do ano passado, 
ao apresentar as alegações fi nais 
no caso, a procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, pediu 
a condenação da senadora e de 
Paulo Bernardo. No processo, 
ambos são acusados de receber 
R$ 1 milhão para a campanha da 
senadora, em 2010. Na manifes-
tação, última fase do processo 
antes da sentença, Dodge pede 
que Gleisi e Paulo Bernardo 
também sejam condenados ao 
pagamento de R$ 4 milhões de 
indenização aos cofres públicos, 
valor quatro vezes maior do 
que o montante que teria sido 
desviado da Petrobras.

De acordo com depoimentos 
de delatores na Operação Lava 
Jato, o valor da suposta propina 
paga a Gleisi e Paulo Bernardo é 

Gleisi Hoffmann foi citada

nas delações do doleiro

Alberto Youssef.

O governo admite negociar 
alguns tópicos do texto fi nal da 
proposta de reforma da Previ-
dência visando a sua aprovação 
no Congresso Nacional. Foi o 
que disse na sexta-feira (2) a 
jornalistas o ministro Henrique 
Meirelles, na Associação Co-
mercial do Rio de Janeiro, onde 
participou do evento Almoço 
do Empresário.

O ministro não quis, entre-
tanto, adiantar quais seriam 
esses pontos. “Eu acho que 
negociação é algo que se faz 
durante o processo. Você não 
anuncia até onde está dispos-
to a chegar porque, se não, 
já começa a negociação dali. 
Acho que o ideal seria aprovar 
o substitutivo que está hoje 
em andamento no Congresso”.

O ministro destacou, por 
outro lado, que “se houver 
necessidades que não afetem 
fundamentalmente o benefício 
fi scal e a equidade do plano 
e, ao mesmo tempo possam 
gerar uma possibilidade de 
aprovação, é uma questão de 
discussão entre a área política 
e a base parlamentar”. A vota-
ção da reforma está prevista 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.
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Rio - A Petrobras informou na 
sexta-feira (2), que obteve uma 
economia de R$ 750 milhões 
em 2017 com os procedimentos 
internos e soluções tecnológicas 
que tornaram mais rápido o pro-
cesso de contratação e amplia-
ram sua base de fornecedores. As 
medidas aumentaram a compe-
titividade dos processos. “Com 
as mudanças, o tempo total - da 
instauração à conclusão de uma 
licitação - diminuiu aproximada-
mente 40% em 2017 e o número 
de empresas cadastradas alcan-
çou 7.300, um aumento de 15% 
em relação a 2016”, informou a 
estatal em nota.

O procedimento para cadas-
tramento de fornecedores tam-
bém está mais ágil, informou a 
companhia, com duração média 
de 36 dias, 50% a menos do que 
os prazos praticados no início 
de 2017. “As ações resultaram 
em competitividade dos pro-
cessos licitatórios, medida pela 
quantidade média de propostas 
recebidas em cada licitação. A 
competitividade nas contrata-
ções tem crescido mais 10% 
por ano desde 2015, traduzindo 
melhores condições de custo e 

O tempo da instauração à 

conclusão de uma licitação 

diminuiu 40%.
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Brasília - O líder do PT na 
Câmara, Paulo Pimenta (RS), 
criticou na sexta-feira (2), as 
recentes declarações da presi-
dente do STF, ministra Cármen 
Lúcia, sobre os desdobramen-
tos políticos da confi rmação da 
condenação do ex-presidente 
Lula em segunda instância. O 
petista disse considerar “es-
tranho” que a ministra se ma-
nifeste fora dos autos, quando 
certamente terá de votar sobre 
recursos futuros que Lula deve 
impetrar na Corte.

“Ela jamais poderia ter se 
manifestado sobre um assunto 
do qual ela vai participar do 
julgamento. A manifestação 
dela é inoportuna e inadequada 
para a função que ela exerce”, 
declarou Pimenta. Em um 
jantar nesta semana, Cármen 
Lúcia afi rmou que usar o caso 
de Lula para revisar a decisão 
que permitiu a execução de 
pena após condenação em 
segunda instância judicial seria 

Para garantir aprovação, Meirelles diz 
que texto da reforma pode ser negociado

trabalho deve ser aprofundado 
pela área política do governo e 
pelos líderes do Congresso e da 
base aliada.

O ministro da Fazenda disse 
que a reforma da Previdência 
é importante para o Brasil 
do ponto de vista de justiça, 
equidade e fi scal. Informou que 
a taxa de reposição, que é a 
razão entre o valor do benefício 
da aposentadoria e o salário, é 
de 76% no Brasil, contra 37% 
na Irlanda e em torno de 50% 
nos países da Organização para 
a Cooperação e o Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE).

Mais dissonante ainda é a 
idade média da aposentadoria, 
salientou o ministro. No Méxi-
co, por exemplo, a média entre 
os homens para se aposentar é 
de 72 anos de idade. Na OCDE, 
64 anos e, no Brasil, 59,4 anos 
de idade. Henrique Meirelles 
argumentou ainda que cerca de 
57% do Orçamento da União no 
ano passado foram gastos com 
despesas da Previdência Social. 
“Se continuar essa tendência, 
em 2026, as despesas com as-
sistência social serão de 80%”, 
externou (ABr).

para o próximo dia 19. Para 
Meirelles, o trabalho de escla-
recimento que o governo vem 
efetuando nos últimos tempos 
está produzindo resultados 
positivos. Há indicações de 
que existe um número maior 
de parlamentares favoráveis à 
reforma, segundo ele.

“Agora, é o momento de 
intensifi cação do trabalho, vi-
sando à aprovação da reforma 
da Previdência, que é funda-
mental para o país”, afi rmou 
Meirelles. Indicou que esse 

Fachin libera ação penal 
contra Gleisi Hoffmann

oriundo de recursos desviados 
de contratos da Petrobras. O 
casal foi citado nas delações 
do doleiro Alberto Youssef. Os 
advogados do casal afi rmaram 
que as acusações são “meras 
conjecturas feitas às pressas” 
em função de acordos de dela-
ção premiada.

“A requerida [senadora] 
jamais praticou qualquer ato 
que pudesse ser caracterizado 
como ato ilícito, especialmente 
no bojo do pleito eleitoral ao 
Senado Federal no ano de 
2010, na medida em que todas 
as suas contas de campanha 
foram declaradas e integral-
mente aprovadas pela Justiça 
Eleitoral”, afi rmou a defesa, na 
ocasião (ABr).

Este governo aguenta o défi cit 
da Previdência, outros não

Temer comentou também o 
futuro do programa Bolsa Fa-
mília. Apesar de ter aumentado 
o número de famílias assistidas 
pelo benefício, ele destacou 
que pretende dar condições 
para que os fi lhos das pessoas 
assistidas trabalhem e, com 
isso, possam sair do programa. 
“Nosso ideal não é manter as 
pessoas indefi nidamente no 
Bolsa Família”. Temer cumpriu 
agenda em Cabrobó, no interior 
de Pernambuco (ABr).

Petrobras economiza com 
processos de contratação

qualidade para a companhia”, 
destacou o diretor executivo 
de Assuntos Corporativos, 
Eberaldo de Almeida Neto, em 
um comunicado. Segundo ele, o 
novo modelo de gestão melhora 
a visão do fl uxo das contratações 
como um todo e a comunicação 
entre os envolvidos, além de 
desburocratizar, mitigar riscos e 
reduzir custos, mantendo todas 
as exigências legais e a confor-
midade no processo (AE).

PT: declaração de Cármen Lúcia 
é ‘inoportuna e inadequada’

“apequenar” o tribunal. 
Na quinta-feira (1), Cármen 

classifi cou de “inadmissível e 
inaceitável desacatar a Jus-
tiça”. Em discurso na sessão 
solene para marcar a abertura 
do Ano Judiciário de 2018, Cár-
men afi rmou que sem “Justiça 
não há paz”. As declarações da 
ministra foram vistas como um 
recado a dirigentes petistas e 
a Lula, que na semana passada 
disse não ter “nenhuma razão 
para respeitar” a decisão” da 
8.ª Turma do TRF da 4.ª Região

Pimenta afi rmou que nada 
impede a inscrição de Lula 
como candidato à presidência 
da República porque “não 
existe censura prévia” no Bra-
sil. Ele disse que certamente 
haverá debates no STF sobre a 
candidatura do petista, já que o 
partido não tem um “plano B”. 
“Não vão obter legitimidade na 
eleição onde o principal nome 
for impedido de participar”, 
concluiu (AE).
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OPINIÃO
A crise no mercado

de trabalho e a
necessidade de adaptação

Não é mais possível 

trabalhar pensando 

apenas no que se deve 

fazer

Ao mesmo tempo que o 
mercado profissional 
exige das empresas ime-

diata capacidade de adaptação 
a mudanças para se atender a 
diversidade de necessidades 
de seus clientes, as quais não 
param de acontecer, os indi-
víduos começam a questionar 
o quanto vale a pena “jogar o 
jogo” das corporações para 
nelas manter uma posição.

Integrantes da geração X, 
que ainda atuam no mercado 
de trabalho, tinham como 
premissa profi ssional atender 
todas as necessidades da or-
ganização, mesmo que para 
isso precisassem sacrifi car a 
sua vida pessoal. Daí, o ditado 
“primeiro a obrigação e depois, 
a diversão”. O cenário atual é 
totalmente diferente. 

As novas gerações estão cada 
vez mais buscando equilíbrio 
entre vida profi ssional, social 
e pessoal. Trazem uma pers-
pectiva de carreira, quase au-
tônoma e com uma visão mais 
utilitária das organizações, no 
sentido de permanecerem em 
seus trabalhos, desde que tra-
gam signifi cado, aprendizado 
e sentido.

É mandatório as empresas 
olharem para suas culturas 
organizacionais, pois, de um 
lado, há líderes gerindo a 
partir dos valores de compro-
metimento, responsabilidade 
e total disponibilidade para o 
trabalho e do outro lado, pro-
fi ssionais que buscam sentido e 
signifi cado em suas atividades 
e não querem simplesmente 
atuar de forma “obediente” 
sem entenderem de forma 
ampla o impacto das ações 
empresariais na sociedade e 
no meio ambiente, além de ter 
a liberdade para poder contri-
buir de forma mais abrangente.

Uma grande mudança se 
avista no horizonte, a qual 
certamente trará impactos no 
modelo de contrato de traba-
lho com esses profi ssionais e 
principalmente nos modelos 
organizacionais e em suas es-
truturas para absorção dessa 
mão de obra.

Isso posto, nota-se que o 
interesse dos jovens pelas 
organizações é cada vez me-
nor. Pesquisa realizada pela 
Mind Miners e pelo Centro de 

Inteligência Padrão (CIP), em 
julho de 2016, apontou que 
71% de 1.330 jovens nascidos 
entre 1985 e 1999 pretendem 
trocar de emprego ou atividade 
num período de até cinco anos. 
Desse universo, 51% querem 
abrir o próprio negócio. Ape-
nas 10% não almejam trocar de 
emprego. As novas gerações 
não querem fi car o dia intei-
ro no trabalho, nem mesmo 
viver em metrópoles. Buscam 
qualidade de vida integrada à 
atividade profi ssional.

Esse público ingressa no 
mercado de trabalho em um 
momento em que, no Brasil, 
40% dos líderes estarão apo-
sentados até 2025. Não há pro-
fi ssionais para substituí-los em 
termos de capacidade ou ex-
periência. Ainda assim, poucas 
empresas atentam ao processo 
sucessório. Não apenas quanto 
ao comando de companhias de 
capital aberto ou familiares, 
mas também quanto à sucessão 
de executivos. Profi ssionais 
com know-how de 20 anos 
deixam o mercado sem que se 
pense quem irá substituí-lo e, 
consequentemente, sem pre-
parar alguém para a posição.

Para se valerem dos ganhos 
proporcionados pela tecnolo-
gia, as organizações terão de 
passar por uma metamorfose, 
a começar pelo seu ambiente, 
hoje permeado pela com-
petitividade. Profissionais 
competem com colegas e até 
com departamentos inteiros. 
Embora tal comportamento 
seja valorizado, ele não é cons-
trutivo. Isso impede a formação 
de uma consciência individual 
e coletiva e até socioambiental. 
Não é mais possível trabalhar 
pensando apenas no que se 
deve fazer. 

É preciso identifi car o impac-
to que a produção tem sobre a 
sociedade e o meio ambiente, 
sem o que não há como garantir 
a perenidade do trabalho. As 
corporações precisam enten-
der a necessidade de integrar 
todos os stakeholders, com 
base na cooperação. A partir 
daí, pode-se criar um ambiente 
colaborativo, ao invés de com-
petitivo. 

Isso criará soluções mais sau-
dáveis e produtivas, pois é im-
possível que uma única pessoa 
detenha todo o conhecimento 
e competências necessárias 
para atender a complexidade 
empresarial.

 
(*) - É VP de Estratégia de Pessoas da 

Orchestra Soluções Empresariais.

Susana Falchi (*)

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/

Tecnologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Lazer/Cultura: 

Laura Lobato De Baptisti (lauralobato11.ll@gmail.com); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@bol.
com.br). Revisão: Sônia Souza.

José Hamilton Mancuso (1936/2017) | Administração: Laurinda M. Lobato | Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e Walter 
Almeida. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. Serviço informativo: Agências Estado, 
Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira rersponsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Boa Vista, 84 - 9º  andar - 
Centro - Cep: 01014-901. Tel. 3106-4171 - E-mail: (netjen@netjen.com.br) -
Site: (www.netjen.com.br). CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 
35218211731 (6/6/2003) - Matriculado no 3º Registro Civil de Pessoa Ju-
rídica sob nº 103.

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, Heródoto Barbeiro,  J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.

Considerado menos letal, o câncer de pele não melanoma deve 

ter cerca de 165 mil novos casos diagnosticados por ano.

O câncer de pele não mela-
noma é o mais frequente 
no país, e a segunda 

posição é ocupada pelo câncer 
de próstata, para homens, e de 
mama, para mulheres.

Considerado menos letal, o 
câncer de pele não melanoma 
deve ter cerca de 165 mil novos 
casos diagnosticados por ano. 

Se esses casos não forem le-
vados em consideração, as mu-
lheres brasileiras terão como 
tipos de câncer mais incidentes 
o de mama (59 mil casos), de 
intestino (com quase 19 mil) 
e o de colo de útero (16 mil). 
Entre os homens, a próstata é 
a parte do corpo que deve ser 
mais acometida pela doença, 
com 68 mil casos, seguida pelo 
pulmão, com 18 mil, e o intes-
tino, com 17 mil.

O perfil da incidência de 
câncer no Brasil varia de acordo 
com a região, se assemelhando 
mais a países desenvolvidos nas 
Regiões Sul e Sudeste, com 
mais tumores de intestino e 

Confl itos e desastres 
deixam 59 milhões de 
jovens analfabetos

Cerca de 59 milhões de jovens 
estão fi cando analfabetos em países 
que enfrentam confl itos ou grandes 
impactos de desastres naturais ao 
redor do mundo. O levantamento 
foi feito pelo Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef) e 
envolve jovens dos 15 aos 24 anos. 
Segundo a diretora-executiva do 
Unicef, Henrietta Fore, “os núme-
ros são um lembrete do impacto 
trágico dessas crises na educação 
das crianças”. 

Segundo Henrietta, um jovem 
que não consegue sequer se alfabe-
tizar em um país em confl ito pode 
não ter muitas chances na vida. A 
situação é mais complicada para 
as meninas e mulheres jovens, já 
que 33% delas não conseguem ter 
acesso ao básico do ensino.

A Unicef avaliou as condições em 
27 países, incluindo Chade, Níger, 
República Centro-Africana e Sudão 
do Sul, onde existem uma longa 
história de instabilidade, confl itos e 
altos níveis de pobreza. No Níger, por 
exemplo, 76% dos jovens são analfa-
betos. O Unicef lembra que garantir 
verba para programas educacionais, 
especialmente durante crises huma-
nitárias, é fudamental para melhorar 
essas estatísticas (ABr).

Aos 90 anos, atriz é ícone do 

cinema italiana dos anos 50.

A atriz italiana Gina Lollobri-
gida, de 90 anos, ganhou uma 
estrela na Calçada da Fama de 
Hollywood, na última quinta-
-feira (1). A homenagem fez 
parte da comemoração de seus 
90 anos, completados em 4 de 
julho de 2017. Ela é a 14ª perso-
nalidade italiana a receber uma 
placa em Hollywood. “Estou 
muito comovida. Não esperava 
retornar a Hollywood depois de 
tantos anos e ainda encontrar 
tanto amor”, declarou.

“Ser amada pelo público do 
mundo todo é uma coisa que 
sempre me emocionou e ainda 
me emociona”, disse. A estrela foi 
atribuída pela diretora do festival 
“Filming Italy”, Tiziana Rocca. 
Ela descreveu a atriz como uma 
“lenda” com uma “carreira de 
destaque”. Ganhadora do Globo 
de Ouro, Lollabrigida atuou em 
mais de 60 fi lmes ao longo de sua 
carreira, como “Salomão e a rai-
nha de Sabá” (1959), “Mulher de 

Harley-Davidson 
anuncia sua
1ª moto elétrica

Após passar por um período de 
testes, a Harley-Davidson anun-
ciou o lançamento da sua primeira 
moto elétrica. A nova motocicleta 
está prevista para chegar ao mer-
cado daqui a 18 meses, e o objetivo 
da empresa é liderar o ramo de 
motos movidas a eletrecidade 
pelo mundo.

“O mercado de motos elétri-
cas está na infância atualmente, 
mas nós acreditamos que motos 
elétricas da Harley-Davidson aju-
darão a impulsionar o segmento 
globalmente”, disse Matt Levatich, 
presidente da marca. Denominada 
“LiveWire”, uma pequena apresen-
tação do modelo foi apresentado 
em 2014, em Nova York, nos Es-
tados Unidos. Na época foi uma 
grande surpresa, pois nenhuma 
fabricante havia anunciado em 
investir nas motos elétricas.

A investida na nova tecnologia 
é uma aposta da Harley-Davidson 
para atrair novos consumidores, 
já que a marca viu em 2017 suas 
vendas caírem cerca 6,7% em re-
lação a 2016. Atualmente, a BMW 
já está no mercado de motocicletas 
elétricas.A montadora alemã ven-
de na Europa a “C Evolution”, uma 
scooter elétrica. Fundada em 1903, 
a Harley-Davidson é conhecida por 
fabricarem motos com grandes e 
barulhentos motores (ANSA).

Compositor italiano criou trilha sonora de mais de 500 fi lmes.

Em homenagem aos 90 anos 
do compositor Ennio Morrico-
ne, o Centro Cultural do Banco 
do Brasil (CCBB), em São 
Paulo, recebe uma mostra de 
fi lmes com a trilha do maestro 
italiano. Até o próximo dia 19, 
o CCBB sediará o festival “En-
nio Morricone: Sonora”. Serão 
exibidos 22 longas-metragens 
cuja trilha sonora foi composta 
ou arranjada pelo maestro.

Na programação, estão os 
fi lmes “Os Intocáveis” (1987), 
“Cinema Paradiso (1988), “Ata-
-me” (1989), “Lolita” (1997) e 
seu trabalho mais recente, “Os 
Oito Odiados” (2015). No dia 15 
de fevereiro, haverá também 
um debate após a apresentação 
do fi lme “O Deserto dos Tárta-
ros” (1976). A exposição, em 
cartaz desde 24 de janeiro, tem 
curadoria de Rafael Bezerra. O 

A faxineira Maria Sales trabalha a 34 km de sua casa.

A Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT)  elogiou  
esta semana a ratifi cação, pelo 
governo brasileiro, do instru-
mento formal da Convenção 
para o Trabalho Decente dos 
Trabalhadores Domésticos 
(Convenção 189). Segundo a 
agência da ONU, o Brasil tem 
cerca de 7 milhões de traba-
lhadores domésticos, mais 
do que qualquer outro país 
do mundo, e tornou-se a 27° 
nação a ratifi car o documento. 

A OIT explica que ratifi car 
essa convenção é um passo 
importante, depois do go-
verno brasileiro ter tomado 
várias medidas para proteger 
os trabalhadores domésticos. 
Uma delas foi o estabeleci-
mento da jornada máxima 
de trabalho de 44 horas por 
semana, assim como uma lei 
que proíbe o trabalho domés-
tico para menores de 18 anos. 
A maioria dos domésticos no 
Brasil são mulheres, indígenas 
e pessoas de descendência 
africana. A agência da ONU 
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Brasil deve ter 600 mil novos casos 
de câncer por ano em 2018 e 2019

O Brasil deve registrar cerca de 600 mil novos casos de câncer por ano em 2018 e 2019, divulgou na 
sexta-feira (2) o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) na Estimativa 2018 de 
Incidência de Câncer no Brasil

o Inca exibiu vídeos de pessoas 
que se curaram de câncer e 
reforçou a campanha contra 
a estigmatização da doença, 
que tem como slogan “o cân-
cer não pode acabar com a 
vontade de viver”. O instituto 
reforçou também a necessidade 
de combater a desinformação 
sobre a doença, promovendo 
um debate sobre fake news, 
saúde e câncer. A diretora-
-geral do Inca, Ana Cristina 
Pinho Mendes destacou que as 
notícias falsas podem afastar as 
pessoas do tratamento correto 
e gerar frustrações.

“A proliferação de mensagens 
falsas e incompletas leva mui-
tos a seguir conselhos que na 
maioria das vezes são desprovi-
dos de qualquer embasamento 
científi co”, disse a diretora ao 
destacar que um terço dos 
casos de câncer podem ser 
evitados, por serem associados 
a fatores como o tabagismo, a 
inatividade física, a obesidade 
e infecções como o HPV (ABr).

menor incidência de câncer 
de colo de útero em mulheres 
e estômago em homens. Nas 
regiões Nordeste e Norte, o 
câncer de estômago tem uma 
incidência maior entre homens, 
e o câncer de colo de útero 
ainda está mais presente entre 
as mulheres. Esses dois tipos 
de câncer são mais associados 

a infecções, possuem maior 
potencial de prevenção e têm 
maior incidência em países 
menos desenvolvidos.

Os homens devem apresentar 
mais casos de câncer que as 
mulheres em 2018, com cerca 
de 300 mil casos, enquanto 
elas devem ter 282 mil novos 
casos. Ao apresentar os dados, 

ONU elogia ratifi cação de 
acordo em prol dos domésticos

destaca que até recentemente, 
eles não estavam protegidos 
pela lei trabalhista.

A embaixadora brasileira na 
ONU em Genebra, Maria Naza-
reth Farani Azevêdo, declarou 
na sede da OIT, na Suiça, que a 
ratifi cação “demonstra o reco-
nhecimento da contribuição dos 
domésticos à economia moder-
na”. O diretor-geral da OIT , Guy 
Ryder, explicou que o objetivo 

da Convenção 189 é “melho-
rar as condições de trabalho 
para milhões de domésticos 
do mundo, garantindo-lhes as 
mesmas proteções e direitos de 
trabalhadores de outras áreas”. 
Lembrou que os domésticos 
são muitas vezes privados de 
direitos como jornada máxima, 
períodos de descanso, salário 
mínimo e licença-maternidade 
(ONU News).

Mostra de cinema em São Paulo 
homenageia Ennio Morricone

ingresso custa R$ 10 (inteira) 
e R$ 5 (meia).

Ennio Morricone compôs can-
ções para mais de 500 fi lmes de 
grandes diretores, como Pedro 
Almodóvar, Brian de Palma e 

Quentin Tarantino. Além disso, 
o maestro venceu cinco prêmios 
“BAFTA” entre 1979 e 1992. Em 
2007, recebeu um “Oscar Hono-
rário”, entregue pelo cineasta 
Clint Eastwood (ANSA).

Gina Lollobrigida 
ganha estrela

na Calçada da Fama

Palha” (1964) e “Hotel Paradiso” 
(1966). Também fi cou famosa 
por interpretar papéis sensuais 
e participou do fi lme “La Donna 
più bella del mondo” (“A mulher 
mais linda do mundo”) em 1955 
(ANSA).
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Será que a Kodak 
está ressuscitando? 

A Kodak é um caso 

clássico de empresa 

gigante que não 

conseguiu acompanhar 

as mudanças 

tecnológicas

No caso a evolução da 
fotografi a convencio-
nal para a digital. Isso 

fez com que ela deixasse de 
ser relevante: a empresa, que 
chegou a valer US$ 30 bilhões 
na década de 1970, declarou-se 
quebrada em 2012 – tudo isso 
apesar de praticamente ter in-
ventado a fotografi a digital, que 
por um erro estratégico não 
adotou, acabando por ser su-
plantada pelos concorrentes. 

Isso quase acabou com uma 
empresa que tem suas origens 
na Eastman Dry Plate Com-
pany, fundada em 1881. Para 
sobreviver, a Kodak diminuiu 
de tamanho e arrecadou US$ 
525 milhões vendendo pa-
tentes. Em 2013 a empresa 
passou a licenciar sua marca 
para terceiros. Mas o jogo pode 
estar virando. 

A Kodak anunciou em janeiro 
o lançamento de um novo ser-
viço baseado na tecnologia blo-
ckchain, o KODAKOne, com 
o qual fotógrafos poderiam 
registrar suas fotos e oferecer 
ao mercado. As transações 
efetuadas seriam liquidadas 
através de uma criptomoeda 
própria, a KODAKCoin. 

Além disso, utilizando inteli-
gência artifi cial, um robô seria 

capaz de varrer continuamente 
a internet e identifi car uso in-
devido das imagens, coibindo-o 
rapidamente. A responsável 
pelo KODAKOne e pelo lan-
çamento da KODAKCoin é 
uma empresa chamada WENN 
Digital que apenas licenciou o 
uso do nome da Kodak. 

A empresa Kodak propria-
mente dita provavelmente não 
está envolvida diretamente 
com tudo isso, o que não im-
pede seus acionistas de faturar 
alto com o anúncio. Por anos 
as ações da Kodak perderam 
preço nas bolsas de valores. 
No dia anterior ao anúncio 
das novidades, as ações da 
Kodak eram negociadas por 
US$ 3,10; no dia seguinte ao 
anúncio valiam mais de US$ 
13. A partir daí o preço tem 
se mantido ao redor de US$ 
10 - uma valorização muito 
signifi cativa! 

A existência de empresas 
especializadas em registro, 
comercialização e fi scalização 
de direitos sobre imagens é 
muito interessante, mas a cria-
ção da moeda para liquidação 
das transações parece ser uma 
medida desnecessária. 

Se tudo isso vai dar certo, 
o tempo dirá, mas a iniciativa 
mostra que a empresa segue 
no jogo e está atenta aos novos 
rumos tecnológicos. 

 
(*) - É Doutor em Ciências pela 

USP e Coordenador da Faculdade 
de Computação e Informática 

da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Vivaldo José Breternitz (*)

A - Céu da Boca Estreito 
A Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (Forp) da USP seleciona 
pacientes adultos que têm o céu da boca estreito e precisam de trata-
mento ortodôntico. Para participar, é preciso ter entre 18 e 25 anos. A 
seleção é para tratamento ortodôntico gratuito. Não serão realizados 
outros tratamentos, como colocação de implantes, cáries e próteses. 
Os interessados devem entrar em contato pelos e-mails (maria.laura.
pinheiro@usp.br) e (leonarduduarte@gmail.com) ou pelos telefones 
(16) 99143-6116, (16) 98235-1905 e (16) 99764-3422, nos quais também 
podem ser obtidas mais informações. A Forp fi ca no campus da USP em 
Ribeirão Preto, na Av. Bandeirantes, 3.900.

B - Formação de Professores
Estão abertas inscrições para a 5ª edição do Curso de Formação de Pro-
fessores, no site da Olimpíada Nacional em História do Brasil, um projeto 
realizado pelo Departamento de História da Unicamp. O curso é 100% 
online e ocorrerá entre 1º de março e 10 de maio de 2018. O prazo para 
se inscrever vai até 18 de fevereiro e o tema será “Narrativas da América: 
discursos e dinâmicas locais”. Podem participar, mediante pagamento 
de taxa, professores de história ou de outras áreas e estudantes de 
graduação, mesmo que não tenham fi nalizado a formação. Professores 
orientadores de equipes da 9ª Olimpíada Nacional em História do Brasil, 
que ocorreu em 2017, participam gratuitamente. Mais informações e 
inscrições: (www.olimpiadadehistoria.com.br).

C - Apoio a Consultório Médico
Com o dia cheio de consultas, fi ca difícil atender as ligações ou respon-
der as mensagens de agendamento. Parar para fazer as contas, então, 
é adiado para o tempo livre no fi m de semana. Essas são algumas das 
situações que, cedo ou tarde, médicos acabam vivenciando. Partindo de 
experiência própria e buscando encontrar a solução para esses desafi os, 
foi criado o Simplex, que oferece todos os serviços administrativos ne-
cessários em uma clínica, como sistema de atendimento automatizado, 
criação de identidade visual e assessorias contábil e jurídica. A meta 
para este ano é de atender 200 consultórios em todo o Brasil. Saiba mais 
em (www.simplexempresarial.com.br). 

D - Design de Luminárias 
Os interessados em participar da edição 2018 do prêmio Design de 
Luminárias LED promovido pela Abilux (Associação Braileira da In-
dústria de Iluminação) já podem fazer inscrições. Aberto à participação 

de empresas do setor da iluminação legalmente constituídas no Brasil, 
o Prêmio é disputado em seis categorias além da especial: Iluminação 
Residencial; Iluminação Comercial; Iluminação Industrial; Iluminação 
Pública; Iluminação Esportiva; Iluminação Monumental e o Especial 
Conservação de Energia. Cada produto poderá ser inscrito em apenas 
uma categoria. Os produtos inscritos deverão utilizar tecnologia LED e 
estar sendo comercializados no mercado, entre junho de 2016 a janeiro 
de 2018. Mais informações: tel. (11) 3251.2744 (/www.abilux.com.br).

E - Volta ao Mundo em Trem
Em uma experiência única no mundo, a empresa Trains & Tours, do 
Grupo TT Travel, apresenta a Volta ao Mundo de Trem 2018. Serão 
21.000 quilômetros sobre trilhos, seis trens, 28 dias – de 8 de setembro 
a 5 de outubro -, três continentes e 17 cidades ricas em gastronomia, 
arte, história, música e arquitetura. O roteiro começa na urbana Chicago, 
sobe até o encantador Canadá, atravessa o Oceano Pacífi co de avião em 
direção à misteriosa Pequim e percorre a mais famosa ferrovia do mundo, 
a Transiberiana. De lá, avista-se o Deserto de Gobi de Erlian a Moscou 
e ultrapassa-se a fronteira geográfi ca entre a Europa e a Ásia marcada 
pelos Montes Urais. Por fi m, de Helsinque a Estocolmo, o sofi sticado 
navio Tallink Silja Line encerra essa volta ao mundo. Saiba mais em: 
(www.voltaaomundodetrem.com.br).

F - Circuito Fechado
No dia 15 de abril (domingo), acontece a Maratona de Montevidéu, é 
organizado pela prefeitura local e apoiado pelo setor privado. O atleta 
poderá correr nas modalidades: meia maratona (21k) ou maratona 
completa (42k). Seja profi ssional ou amador, ambos já podem se ins-
crever: (www.maratonmontevideo.com.uy). O trajeto é certifi cado pela 
Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF – sigla em 
inglês) e será um circuito fechado, contando como ponto de partida e 
chegada a sede da prefeitura da capital uruguaia. Os atletas correrão 
pela avenida 18 de julio, a partir da prefeitura até a rua Ciudadela e 
depois até a orla.

G - Tese em Matemática
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Professor Carlos Teobaldo 
Gutierrez Vidalon 2018. A iniciativa reconhece a melhor tese de dou-
torado na área de matemática defendida no Brasil no ano anterior. 
Organizada pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 
(ICMC) da USP, em São Carlos, em parceria com a Sociedade Brasileira 

de Matemática, a premiação concede R$ 3 mil ao vencedor. O autor ou 
orientador do trabalho deve enviar o arquivo em formato PDF da tese 
defendida e aprovada, bem como artigos provenientes, para o e-mail 
(premiogutierrez@icmc.usp.br). Também é necessário enviar um texto, 
de até 25 linhas, que defenda e justifi que, com base em padrões cien-
tífi cos de qualidade, por que a tese merece receber o prêmio. O edital 
completo está disponível no link: (icmc.usp.br/e/cbf5d).

H - Arte Têxtil 
Entre os dias 7 a 10 de março, o Centro de Convenções Frei Caneca 
sedia a 18ª edição da Patchwork Design, que reúne: uma feira especia-
lizada no setor, a Contemporâneo – Exposição Internacional de Arte 
Têxtil e a mostra “Boneca de Pano é gente” com trabalhos de artesãs 
de vários estados brasileiros e outros países. O evento reune estandes 
de serviços e produtos da indústria têxtil como tecidos, maquinários, 
revistas e livros, produtos de decoração, cama, mesa, banho, vestuário, 
acessórios e joias artesanais. A feira oferece também três Ofi cinas gra-
tuitas por dia, para quem quer aprender algumas técnicas ou fazer um 
pequeno artesanato com mais de 250 vagas e inscrições feitas no local.  
A expectativa é de que o volume de negócios ultrapasse R$ 3 milhões. 
Saiba mais em: (http://www.bializ.com/patchworkdesign/).

I - Ensino de Música
O Instituto GPA abriu inscrições para o Curso de Música. Serão dispo-
nibilizadas 45 vagas para a unidade de Osasco e 40 para a de Santos. 
Gratuito, trata-se de uma oportunidade de desenvolvimento musical, 
em que jovens e crianças descobrem novos talentos por meio do 
aprendizado da teoria, prática e história da música erudita de forma 
diferenciada, que os estimula a ter disciplina, concentração e senso de 
equipe. Com duração de dois anos e aulas de uma hora e meia, duas 
vezes por semana, o programa disponibiliza os instrumentos musicais 
para crianças e adolescentes, de 10 a 18 anos, e não exige deles nenhum 
conhecimento musical prévio. Conta com metodologia que trabalha o 
ensino de violino, viola, violoncelo e contrabaixo de forma conjunta, 
desde a primeira nota. Informações: (http://www.gpabr.com/pt/noticias/
instituto-gpa-abre-inscricoes-para-o-curso-de-musica/).

J - Inserção de Startups
O Ciclo Berlim do programa StartOut Brasil será realizado de 13 a 18 
de maio. É um programa de apoio à inserção de startups brasileiras 
em ecossistemas de inovação internacionais. Até 15 startups com po-
tencial de internacionalização serão selecionadas por ciclo de imersão. 
As empresas terão acesso, gratuitamente, a diversas atividades, como 
consultoria especializada em internacionalização. As startups aprovadas 
e selecionadas para o Ciclo Berlim passarão por um processo de prepara-
ção para a missão que terá duração de um a dois meses. O público-alvo 
são empreendedores brasileiros de negócios tecnológicos que desejam 
realizar uma imersão no ecossistema de empreendedorismo alemão e 
expandir seus negócios para a Europa. Mais informações: (www.star-
toutbrasil.com.br/ciclo/berlim/).

A - Céu da Boca Estreito 
A Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (Forp) da USP seleciona 

de empresas do setor da iluminação legalmente constituídas no Brasil, 
o Prêmio é disputado em seis categorias além da especial: Iluminação 
Residencial Iluminação Comercial Iluminação Industrial Iluminação

O Carnaval representa um grande potencial de consumo

para os empresários brasileiros.

48% dos brasileiros devem 
realizar alguma compra 
ou contratação de servi-

ços para aproveitar os dias de 
feriado. Os que não devem con-
sumir produtos relacionados 
ao Carnaval somam 27% dos 
entrevistados, enquanto 25% 
mostram-se indecisos.

De acordo com o levantamen-
to, 32% dos entrevistados de-
vem viajar a lazer na data, 27% 
pretendem viajar para a casa 
de parentes e amigos, enquan-
to 20% devem participar de 
eventos na própria cidade onde 
moram. Os que vão descansar 
em retiros espirituais somam 
4%. Os locais de hospedagem 
mais comuns devem ser a casa 
de familiares e amigos (46%), 
hotéis e pousadas (23%) e 
apartamentos, sítios ou casas 
alugadas (14%).

Ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.

O Orçamento para 2019 
não tem como cumprir a re-
gra de ouro, que estabelece 
que o governo não pode se 
endividar para fi nanciar des-
pesas correntes, reafi rmou o 
ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira. Foi o próprio 
artigo da Constituição que 
introduziu a regra que prevê 
um mecanismo pelo qual 
o governo tem de pedir ao 
Congresso autorização para 
estourar o limite de endivi-
damento a cada ano.

“O orçamento de 2019 não 
cumprirá a regra de ouro. 
O nosso défi cit [primário] é 
défi cit de despesa corrente, 
originada principalmente da 
Previdência. Para fi nanciar 
esse défi cit, o governo está 
tendo de tomar dívida. O 
governo está se endividando 
para pagar a Previdência”, 
declarou Oliveira, ao explicar 
o ajuste de R$ 16,2 bilhões 
no Orçamento deste ano. A 
partir do próximo ano, o Bra-
sil entrará em uma situação 
parecida com a dos Estados 

Os pedidos de falência caí-
ram 19,0% no acumulado 12 
meses (fevereiro de 2017 até 
janeiro de 2018 comparado 
aos 12 meses antecedentes), 
segundo dados com abrangên-
cia nacional da Boa Vista SCPC 
(Serviço Central de Proteção 
ao Crédito). Mantida a base de 
comparação, as falências decre-
tadas subiram 8,8%, enquanto 
para os pedidos de recuperação 
judicial e recuperações judiciais 
deferidas1 foram observadas 
quedas de 20,2% e 17,8%, res-
pectivamente.

Na comparação mensal os pe-
didos de falência caíram 29,2% 
em relação a dezembro de 2017. 
No sentido contrário, houve 
crescimento nas falências de-

Varejo tem primeiro 
janeiro positivo 
desde 2014

O movimento de vendas no 
varejo da capital paulista cresceu 
em média 4,7% em janeiro na 
comparação com o mesmo perí-
odo do ano passado, segundo o 
Balanço de Vendas da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP). 
Foi o nono mês seguido de alta e 
o primeiro janeiro no azul desde 
2014. A média foi registrada 
a partir das altas de 6,8% nas 
vendas a prazo e de 2,5% nas 
comercializações à vista. 

“O resultado é animador e 
ajuda a recuperar a perda de 
janeiro de 2017, quando o mo-
vimento caiu 5%. Percebemos 
uma melhora no desempenho de 
vestuários, calçados e adereços, 
provocada pela elevação das 
temperaturas”, declarou Marcel 
Solimeo, economista da ACSP. 
Para ele, a tendência para os pró-
ximos meses é de crescimentos 
similares ao de janeiro. 

“Mas é preciso destacar que a 
perspectiva para 2018, embora 
seja de alta, não será uma corrida 
de 100 metros rasos e, sim, uma 
corrida de obstáculos. Fatores 
como a votação da reforma pre-
videnciária, possíveis alterações 
na política econômica norte-
-americana e a corrida eleitoral 
poderão impactar o humor dos 
mercados, o câmbio e os juros 
futuros, dependendo do que 
aconteça. E isso pode ter refl exos 
nas vendas, principalmente a 
prazo”, afi rma Solimeo (ACSP).
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Carnaval deve mobilizar
72 milhões de consumidores
Levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) aponta que o Carnaval deve mobilizar mais de 72 milhões de 
consumidores em todas as capitais do país

mo e empresas de comércio e 
serviços comemoram o enorme 
alcance da data e se preparam 
para atender a uma demanda de 
consumo diversifi cada”.

De acordo com a pesquisa, a 
maior parte dos consumidores 
deve reduzir os gastos com o 
Carnaval ou mantê-los pare-
cidos com os do ano passado. 
Quatro em cada dez (40%) 
entrevistados planejam gastar 
menos, enquanto 32% vão 
desembolsar a mesma quantia 
que em 2017. Os que pretendem 
aumentar os gastos somam 21% 
da amostra. O gasto médio do 
consumidor brasileiro com os 
dias de folia deve ser de apro-
ximadamente R$ 847,35, cifra 
que sobe para R$ 969,10 entre 
os homens e para R$ 1.185,42 
entre as pessoas das classes A 
e B (SPC/CNDL).

Para o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Junior, 
além de fazer parte da cultura 
nacional, o Carnaval representa 
um grande potencial de consu-

mo para os empresários brasi-
leiros. “Se por um lado, o país 
inteiro está prestes a mergulhar 
em um longo feriado coletivo, 
por outro, a indústria do turis-

Orçamento de 2019 não tem 
como cumprir regra de ouro

Unidos, onde o Congresso dis-
cute periodicamente um teto 
para o endividamento público. 

“Isso está previsto na nossa 
Constituição. O governo terá 
de fazer um pedido para o 
Congresso, a cada ano, para 
se endividar além da regra de 
ouro. Algo parecido com o que 
os Estados Unidos enfrentam 
com o debt ceiling [teto da 
dívida pública]”, acrescentou. 
Estabelecida pelo Artigo 167 
da Constituição, a regra de 
ouro determina que o governo 

só pode emitir títulos públi-
cos no mercado fi nanceiro 
para cobrir despesas de in-
vestimentos ou refi nanciar a 
própria dívida.

Para 2018, o Tesouro Na-
cional calcula que existe uma 
insufi ciência de R$ 208,6 bi-
lhões, que será coberta com a 
devolução de R$ 130 bilhões 
do BNDES ao Tesouro e ou-
tras medidas como a revisão 
dos restos a pagar, verbas de 
anos anteriores autorizadas 
para o exercício atual (ABr).

Pedidos de falência caem 19,0% 
no acumulado em 12 meses

cretadas (54,2%), pedidos de 
recuperação judicial (31,8%) e 
recuperação judicial deferidas 
(32,3%). Como evidenciado 
pelos resultados acumulados 
em 12 meses, apenas as fa-
lências decretadas cresceram, 
enquanto os outros indicadores 
permanecem caindo. 

Passado o período de intensa 
retração da atividade econô-
mica, redução do consumo, 
restrição e encarecimento do 
crédito, entre outros fatores, 
as empresas apresentam sinais 
mais sólidos dos indicadores de 
solvência, fato que deve con-
tinuar, uma vez que o cenário 
econômico tem mostrado re-
cuperação em diversos setores 
produtivos (SCPC).



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

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

T : 3106-4171 F : 3107-2570

Fundo eleitoral 
rouba recursos de 
escolas e hospitais

No fi nal de 2016, alertei 

que o fundo eleitoral 

proposto na época era 

uma afronta ao povo 

brasileiro

Em um país com tantos 
problemas, os nossos 
políticos estavam muito 

engajados em aprovar o reco-
lhimento de aproximadamente 
R$ 2 bilhões dos contribuintes 
para gastos com as eleições 
em 2018. 

Acredito que seja consenso 
entre a população que verba 
para gastos eleitorais nem de 
longe é prioridade – princi-
palmente considerando que o 
povo já não aguenta mais a clas-
se política e não tem interesse 
algum em benefi ciá-la –, mas é 
fato que quando surge a possi-
bilidade de ‘encher os bolsos’ 
dos partidos, os governantes 
são muito ágeis e articulados. 

E não deu outra: antes do fi m 
de 2017, o tal fundo já estava 
aprovado.

Eis que no começo de 2018 
é noticiado que esse mesmo 
fundo vai reduzir aplicação 
de verbas na saúde (R$ 350,5 
milhões) e na educação (R$ 
121,8 milhões), totalizando 
quase meio bilhão de reais, 
que deveriam ser destinados 
a essas duas áreas essenciais. 
Em resumo, hospitais e escolas 
terão recursos reduzidos.

A criação do novo fundo 
eleitoral em si é moralmente 
questionável. Afi nal, os parti-
dos já contam com outro fundo 
de R$ 888,7 milhões, valor que 
permanece e que será somado 
aos R$ 2 bilhões. Além disso, os 
partidos dispõem de propagan-
da eleitoral gratuita veiculada 
na tv e no rádio, que, segundo 
a ONG Contas Abertas, terá 
isenção fi scal de mais de R$ 1 

bilhão a empresas de rádio e 
televisão em 2018. 

Isso quer dizer que deixa de 
entrar dinheiro no caixa do 
governo dessas empresas. A 
situação piora porque o que é 
dado como benefício aos par-
tidos certamente prejudicará 
a população. Um exemplo: os 
estados do Ceará, Paraíba e 
Santa Catarina deixarão de re-
ceber verbas que haviam sido 
previstas pelo Fundo Nacional 
de Saúde (FNS).

A verdade é que já falta verba 
para a saúde e a educação. 
Além disso, os recursos des-
tinados são mal gerenciados, 
pois o Brasil sofre da falta de 
bons gestores. Elaborar um 
orçamento que faça sentido 
é tarefa que poucos fazem. E, 
para piorar, signifi cativa par-
cela dos valores será destinada 
para essa classe privilegiada, a 
dos políticos, e que vem, aos 
poucos mas constantemente, 
prejudicando a vida do cidadão 
brasileiro que paga os seus 
impostos.

O fundo eleitoral é apenas 
uma dessas ideias que bene-
ficiam apenas os políticos. 
A reforma da Previdência, a 
reforma trabalhista, a tercei-
rização irrestrita e o teto de 
gastos são outros exemplos de 
propostas e emendas da gestão 
atual que já foram aprovadas 
ou estão em fase discussão 
e que, em termos gerais, são 
prejudiciais ao povo.

É por esses e outros tantos 
motivos que o Congresso Na-
cional precisa passar por uma 
grande ‘faxina’ nas próximas 
eleições. As fi guras que lá estão 
já perderam o bom senso há 
muito tempo e não merecem 
nossa confi ança.

(*) - É presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores

Públicos (CNSP).

Antonio Tuccílio (*)
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O Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (TRF2) negou 
liminar ao pedido da defesa do 
ex-presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj), 
deputado Jorge Picciani, e 
também do deputado estadual 
Edson Albertassi, ambos do 
PMDB, requerendo prisão do-
miciliar. Os dois foram presos 
preventivamente durante a 
Operação Cadeia Velha, acusa-
dos de participar de esquema 
de pagamento de propinas de 
empresas de transporte público 
do Rio de Janeiro. 

O pedido foi feito na medida 
cautelar que tramita no tribunal 
e deverá ter seu mérito julgado 
pela 1ª Seção Especializada da 
Corte, em data a ser defi nida. Os 
dois estão presos na Cadeia Pú-
blica José Frederico Marques, 
em Benfi ca, zona norte do Rio. 
A defesa de Picciani sustenta 
que o parlamentar, após ter 
sido submetido a procedimento 
cirúrgico de retirada da bexiga 
e próstata, sofre de inconti-
nência urinária, com risco de 
infecções. A prisão domiciliar 
garantiria o acesso aos exames 
médicos pós-operatórios que 

A defesa de Picciani sustentou que o ele sofre de incontinência 

urinária, com risco de infecções.

O fi lho mais velho do ex-líder cubano Fidel Castro, 
Fidel Angel Castro Díaz-Balart, de 68 anos, cometeu 
suicídio na última quinta-feira (1) em Havana. Se-
gundo os jornais estatais de Cuba, ele sofria com uma 
forte depressão e estava em tratamento da doença. 
“O doutor em Ciências, Fidel Castro Díaz-Balart, que 
estava sendo acompanhado por uma equipe médica 
há meses por uma forte depressão, tirou sua vida 
hoje, primeiro de fevereiro”, informou o jornal ofi cial 

do governo “Granma”. Fiel à revolução de seu pai, o 
fi lho de Fidel fi cou conhecido ainda menino, quando 
entrou com o pai em Havana em 8 de janeiro de 1959 
como membro da caravana da vitória. Conhecido como 
“Fidelito”, ele nunca chegou a ocupar cargos políticos, 
mas era muito querido pelos cubanos - e sua morte 
provocou comoção no país. A morte ocorre cerca de 
15 meses após Fidel Castro morrer, aos 90 anos, em 
novembro de 2016 (ANSA).
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O ministro do STF, Alexandre 
de Moraes, derrubou, na sexta-
-feira (2), a liminar da Justiça 
Federal em Pernambuco que 
suspendeu o trecho de uma 
medida provisória (MP) que 
autorizou a União a privatizar 
a Eletrobras. Com a decisão, 
o processo de privatização da 
empresa fi ca liberado. Moraes 
atendeu a um recurso da Câ-
mara. Na decisão, Alexandre 
de Moraes entendeu que o 
juiz de primeiro grau usurpou 
a competência do Supremo ao 
analisar a legalidade da MP.

“Entretanto, se a decisão do 
juiz ou tribunal declarando a 
inconstitucionalidade do ato 
normativo em face da Cons-
tituição Federal retirá-lo do 
ordenamento jurídico haverá 
usurpação da competência do 
Supremo Tribunal Federal por 
ser o único tribunal em cuja 
competência encontra-se a 
interpretação concentrada da 
Carta Magna”, argumentou o 
ministro.

Ministro do STF,

Alexandre de Moraes.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, disse na 
sexta-feira (2) a empresários, 
na Associação Comercial do 
Rio de Janeiro, que o Brasil 
está vivendo um momento 
signifi cativo e relevante, pois 
está saindo da maior recessão 
dos últimos tempos, cujos 
efeitos ainda vão ser sentidos 
pela sociedade. 

Dados apresentados por 
Meirelles mostram que ao se 
comparar os 12 meses até 
maio de 2016, quanto assumiu 
o governo Michel Temer, aos 
12 meses fi ndos em janeiro 
desse ano, verifica-se que 
a infl ação, que era naquela 
ocasião da ordem de 9,3%, 
hoje caiu para 2,9%. Os juros, 
por sua vez, atingiam patamar 
de 14,25% e, agora, estão em 
7% ao ano. 

O risco Brasil, que se mos-
trava elevado, com 368 pon-
tos, hoje está em 145 pontos. 
O Produto Interno Bruto (PIB, 
a soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país), de 
acordo com Meirelles, estava 
negativo em 5,4% até maio de 
2016, e em dois anos, chegou a 
um crescimento de 1,4%, com 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fala com o 

Empresário, na Associação Comercial do Rio.
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A pesquisa foi sugerida 
pelo ministro do STF, 
Luís Roberto Barroso, 

para rebater críticas sobre o 
índice de reforma de condena-
ções nos tribunais superiores 
e que justifi cariam mudança 
na decisão do Supremo que 
autoriza a execução provisória 
de condenados após o fi m de 
todos os recursos na segunda 
instância.

O levantamento foi feito com 
base nas decisões proferidas 
pelas duas turmas criminais 
do STJ entre setembro de 2015 
e agosto de 2017. A pesquisa 
também mostra que foram 
deferidos 1,02% de recursos 
para substituir a pena de pri-
são para restritiva de direitos; 
0,76% para casos de prescrição; 
6,44% para diminuição de pena 
e 4,57% para mudança de regi-
me prisional. Foram analisadas 
68,9 mil decisões.

Em 2016, o Supremo man-
teve o entendimento sobre a 
possibilidade da decretação 

Foram analisadas as ações de direito criminal que tramitaram 

entre setembro de 2015 e agosto de 2017.

Às 17h desta segunda-feira (5), Senado Federal 
e Câmara dos Deputados se reúnem em sessão 
solene conjunta para inaugurar a 4ª Sessão Le-
gislativa da 55ª Legislatura, e assistir à leitura 
da mensagem que o presidente Temer, envia ao 
Parlamento com um panorama de seu governo e 
de suas metas para o ano que se inicia, entre elas 
a reforma previdenciária. A solenidade marca 
a retomada dos trabalhos do Legislativo após o 
recesso parlamentar e o anúncio das metas dos 
Poderes até o fi m do ano.

TV Senado e Rádio Senado farão, conjunta-
mente, a transmissão ao vivo da cerimônia de 
abertura e da sessão solene e a Agência Senado 
publicará notícias, áudios e vídeos em tempo 
real. Este é o último ano dos 54 mandatos de 
senadores iniciados em 2011. Câmara e Senado 
completam 192 anos de existência em 2018 e a 

cerimônia de inauguração ainda guarda alguns 
elementos das primeiras legislaturas.

Depois de lida a mensagem presidencial, é 
a vez da presidente do STF, ministra Carmen 
Lúcia, fazer sua apresentação para 2018. Em 
seguida, deve falar o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia. A sessão solene é encerrada com 
o discurso do presidente do Congresso, Eunício 
Oliveira. Os demais parlamentares não fazem 
uso da palavra. Ainda não foram confi rmadas as 
presenças de Temer nem da ministra Carmen 
Lúcia. Não haverá eleições para as Mesas da 
Câmara ou do Senado, que só ocorrerão em 
fevereiro de 2019, após a posse dos senadores 
e senadoras eleitos ou reeleitos nas eleições 
gerais de outubro de 2018. Também não haverá 
eleições para os presidentes das comissões 
permanentes (Ag.Senado).

Rigor contra 
motoristas 
e donos de 
veículos não 
habilitados

Projeto estende à pessoa 
física não habilitada a mesma 
penalidade aplicada à pessoa 
jurídica, que não identifi ca no 
prazo legal o motorista respon-
sável pela infração cometida 
na condução de veículo de sua 
propriedade. A matéria que 
altera o Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB) está tramitando 
na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado.

A legislação atual prevê 
que após o prazo de 15 dias, 
não havendo identifi cação do 
infrator e sendo o veículo de 
propriedade de pessoa jurídica, 
será lavrada nova multa ao pro-
prietário do veículo, mantida 
a originada pela infração, cujo 
valor é o da multa multiplica-
da pelo número de infrações 
iguais cometidas no período de 
12 meses. Tanto nos casos de 
pessoas físicas como jurídicas, 
sem identifi cação do motorista 
infrator não é possível aplicar 
penas. 

Para as pessoas jurídicas, o 
CTB já prevê a multa adicional 
como forma de forçar a identi-
fi cação do motorista. O projeto 
estende essa penalização com 
nova multa à pessoa física não 
habilitada proprietária de veí-
culo envolvido em infração de 
trânsito. A matéria tem voto 
favorável do relator, senador 
Paulo Paim (PT-RS). 

Para ele, o projeto se presta a 
inibir que infratores das regras 
de trânsito deixem de ser pe-
nalizados com a imputação de 
pontuação nas suas carteiras 
de habilitação por falta de iden-
tifi cação do condutor. “Essa 
identificação é de extrema 
importância, pois dela deriva a 
suspensão do direito de dirigir 
do infrator contumaz”, ressalta 
(Ag.Senado).
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STJ absolve apenas 0,62% dos réus 
condenados em segunda instância

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgou na sexta-feira (2) uma pesquisa que revela que a absolvição 
de acusados em segunda instância que recorrem à Corte ocorre somente em 0,62% dos casos

houve mudança na posição do 
ministro Gilmar Mendes. Não 
há data para a retomada da 
discussão pela Corte. Nessa 
semana, a presidente da Corte, 
ministra Cármen Lúcia, disse 
que a questão não será colocada 
em votação novamente. O cená-
rio atual na Corte é de impasse 
sobre a questão. Os ministros 
Gilmar Mendes, Dias Toffoli, 
Rosa Weber, Ricardo Lewan-
dowski e Celso de Mello são 
contra a execução imediata ou 
entendem que a prisão poderia 
ocorrer após decisão do STJ. 

Já os ministros Edson Fachin, 
Luís Roberto Barroso, Luiz Fux 
e a presidente, Cármen Lúcia, 
são a favor do cumprimento 
após a segunda instância. Em 
um novo julgamento, o resul-
tado vai depender do entendi-
mento do ministro Alexandre 
de Moraes, que não participou 
das outras sessões porque 
tomou posse no Supremo em 
março, na cadeira deixada vaga 
por Teori (ABr).

de prisão de condenados após 
julgamento em segunda instân-
cia por duas vezes. No entanto, 
há uma divergência dentro do 
tribunal. Após a decisão, alguns 
ministros da Segunda Turma 
do STF passaram a entender 
que a prisão  ocorreria apenas 
no fi m dos recursos no STJ. 
Há dois anos, por maioria, o 

plenário da Corte rejeitou as 
ações protocoladas pela OAB e 
pelo Partido Ecológico Nacio-
nal (PEN) para que as prisões  
ocorressem apenas após o fi m 
de todos os recursos, com o 
trânsito em julgado. 

No entanto, a composição da 
Corte foi alterada com a morte 
do ministro Teori Zavascki e 

Meirelles diz a empresários que país 
está vivendo momento signifi cativo

expectativa de expansão para 
2,7% nos próximos 12 meses. 

Também o índice de confi ança 
de empresas e consumidores 
medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV) se acha em tra-
jetória ascendente, destacou 
o ministro. Meirelles citou a 
população ocupada no país, que 
chegou a 89,5 milhões de brasi-
leiros entre o fi nal de 2016 e o 
começo de 2017, e hoje está aci-
ma de 91,5 milhões, prevendo-se 
a criação de mais 2,5 milhões 
de postos de trabalho em 2018. 

Ele reconheceu que o Bra-
sil ainda tem 11 milhões de 
desempregados, mas disse 
que o ritmo de crescimento 
da economia e do emprego 
é muito forte, o que o leva a 
acreditar em dias melhores. “A 
retomada [da economia] com 
queda da infl ação gera ganho 
do poder de compra muito 
forte”, disse. A expectativa do 
ministro Henrique Meirelles 
é que a reforma trabalhista 
possa gerar 6 milhões de novos 
empregos no Brasil (ABr).

Liberada MP que permite 
privatização da Eletrobras

A suspensão de parte da 
MP 814 foi determinada no 
início do mês passado pelo 
juiz Carlos Kitner, da 6ª Vara 
Federal do Recife. Em liminar, 
o juiz suspendeu o Artigo 3º da 
medida provisória, editada em 
29 dezembro do ano passado, 
que retirava de uma das leis 
do setor elétrico a proibição de 
privatização da Eletrobras e de 
suas subsidiárias. O magistrado 
atendeu a uma ação popular 
protocolado pelo advogado 
Antônio Accioly Campos (ABr).

TRF2 nega prisão domiciliar para 
Picciani e Albertassi

precisaria fazer. 
O Código de Processo Penal 

possibilita a prisão domiciliar 
quando o preso se encontrar 
“extremamente debilitado por 
motivo de doença grave”. O 
juiz federal Flávio de Oliveira 
Lucas avaliou que pelos laudos 
médicos apresentados, não é 
possível concluir que seja esse 
o caso do deputado. “A rigor, 
após a realização da cirurgia, 
segundo consta bem sucedida, 
sequer é possível afi rmar que 

Jorge Picciani encontra-se 
ainda acometido de alguma 
“doença grave””, disse, em sua 
decisão.

A respeito do pedido da de-
fesa de Edson Albertassi, que 
pretendia substituir a prisão 
preventiva por domiciliar, o 
magistrado entendeu que a 
questão precisa ser apreciada 
pelo colegiado, da 1ª Seção 
Especializada do TRF2, e não 
pode ser resolvida monocrati-
camente (ABr).

Congresso abre trabalhos de 2018 
nesta segunda-feira

Filho mais velho de Fidel Castro comete suicídio
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EMPRESA SEM FUNCIONÁRIOS
Na retirada de Pró-Labore de sócios em uma empesa, que não há funcio-
nários registrados, na folha não se aplica os 20% como parte da empresa 
sobre a retirada? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM A REFORMA TRABALHISTA O PRAZO DE PAGAMENTO DAS 
VERBAS RESCISÓRIAS PASSOU A SER DE 10 DIAS, ESSE PRAZO SE 
APLICA TAMBÉM AOS TÉRMINOS DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA?

Esclarecemos que o prazo para pagamento das verbas rescisórias será 
de até 10 (dez) dias também para os contratos a prazo determinado.

AJUDA DE CUSTO NO EXTERIOR
Empresa irá enviar dinheiro para seu funcionário no exterior como 
ajuda de custo durante o período de seis meses. Qual o valor máximo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENCARGO PATRONAL
O MEI com atividade de pintor de parede, executando serviço de pintura 
artista conforme contrato o tomador, deverá recolher o INSS patronal 
de 20%? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MAIORES DE 50 ANOS PODERÃO PARCELAR AS FÉRIAS COM A NOVA 
LEI TRABALHISTA?  

Com a reforma trabalhista, os empregados maiores de 50 anos e 
menos de 18 anos poderão também ter férias fracionadas, não 
é mais obrigatória a concessão em único período pois o § 2º do 
art. 134 da CLT foi revogado.

AVISO PRÉVIO INDENIZADO
O Aviso Prévio e suas integrações sofrem incidência de INSS e FGTS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO POR ABANDONO DE EMPREGO
Quais os procedimentos para a demissão de funcionário por abandono 
de emprego? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013567-29.2013. 
8.26.0007. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, 
Dr. Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Dirce Margarida 
Fernandes, Agostinho da Fonseca Cabral, RG 1.676.852, CPF 257.628.938-04, Adriana da 
Conceição Ferreira, RG 1.826.007 e Joaquim Fernandes, RG 1.939.840, CPF 257.290.078-50, que lhe 

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 

ios do 

-se 
como valor da causa a quantia de R$ 53.363,44. Encontrando-

que, no  

na forma da lei. NADA MAIS. 

Ability Tecnologia e Serviços S.A.
CNPJ Nº 06.127.582/0001-58 - NIRE 35.300.314.107

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, hora, local: 12.12.2017, 10hs, na sede social, Rua André Rovai, 355, Osasco/SP. Presença: Totalidade do Ca-
pital Social. Mesa: Presidente: Ivan Correa de Toledo Filho, Secretário: Walcyr Viana. Deliberações aprovadas: (i) 
Alteração do endereço da sede, que passará a ser na Rua André Rovai, 355, Prédio Central, Bonfi m, Osasco/SP, CEP 
06233-150, passando o Artigo 2º do Estatuto Social, a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º. A Sociedade tem 
sua sede social e foro na Rua André Rovai, 355, Prédio Central, Bon  m, Osasco/SP, CEP 06233-150, podendo abrir e 
fechar  liais, agências e sucursais em todo território nacional, mediante deliberação da Assembleia Geral.” Encerra-
mento: Nada mais, lavrou-se a ata. Acionistas: Ivan Corrêa de Toledo Filho, Walcyr Viana. JUCESP 52.933/18-0 em 
29.01.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0008534-67.2013. 
8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - 
Paulo, Dr(a). TCLOG 
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA EPP, CNPJ. 09.338.354/0001-

ma ação de Procedimento Comum ITAVEMA FRANCE 
VEÍCULOS LTDA, 
marca Renault, modelo Master CCL2H1, diesel, ano/ mod. 2011/2012, chassi 93YBDCUG6CJ969362. 
Encontrando-

 
 

 curador 
 

1ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000940-31.2017. 
8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - 
Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JULIO ESTEBAN 
GONZALEZ CUADRA -N, CPF 157.696.858-83, que lhe foi 

ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
Rosana Diamantina Moreiras e outros

Renata, nº 75-
Encontrando-

 

 

 1. Abusus non tollet 

usum - O abuso não 
impede o uso

 2. Cessante ratione 

legis, cessat 

dispositio – 
Cessando a razão 
da lei, cessa sua 
aplicação.

 3. Crimen extinguitur 

mortalite - O crime 
cessa com a morte

 4. Dare in solutum 

est vendere - Dar em 
pagamento é vender 

 5. De minimes non 

curat pretor - O 
magistrado não deve 
cuidar das coisas sem 
importância

 6. De mortuis nil nise 

bene - Dos mortos só 
se deve falar bem

 7. Ex facto oritur jus 
- O direito nasce do 
fato

 8. Ignorantia legis 

non excusat - O 
desconhecimento da 
lei não excusa

 9. In dúbio pro reo - 
Na dúvida absolva-se 
o réu

 10. Jus est domum et 

aequi - O direito é 
a arte do bem e da 
equidade

 11. Lex posterior 

derogat priori - A 
lei posterior derroga a 
anterior 

 12. Nemines laedit qui 

jure utitur - Quem 
usa o direito não lesa 
ninguém 

 13. Nulla poena sine 

lege - Não há pena 
sem lei 

 14. Pecta sunt 

servanda - Os 
contratos devem ser 
cumpridos 

 15. Verba volunt 

scripta manent - 
As palavras voam o 
escrito permanece

(*) - Direito Empresarial e Mercado 
de Capitais. Autor do livro ‘Vade 

Mecum do Latim Jurídico’ e tradutor 
do texto acima.

Expressões
Latinas aplicadas
ao Direito atual

Leslie Amendolara (*)

Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S.A.
CNPJ/MF nº 44.581.056/0001-52 – NIRE 35.300.057.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de setembro de 2015
Data, Hora e Local: Em 08 de setembro de 2015, às 10 horas, na sede social da Empresa Auto Ônibus Manoel Rodri-
gues S.A., estabelecida na Avenida Comendador Martinelli, nº 276, bairro Água Branca, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, CEP 05037-170 (“Companhia”). Publicação do Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital 
de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Livro de Presença: Instalou-se a presente Assembleia 
Geral Extraordinária em primeira convocação, reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do 
capital social da Companhia. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Sérgio Coelho, que 
convidou a mim, Sr. José Efraim Neves da Silva, para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a eleição 
de um novo membro da Diretoria para ocupar o cargo de Diretor Operacional integrante do Bloco “B”; (ii) a manutenção 
da diretoria remanescente, a qual passará ocupar os cargos de Diretores Administrativos, integrantes do Bloco “A”; e (iii) 
a alteração da redação do Artigo 7º, Capítulo III, Assembleia Geral e dos Artigos 10º, 11º, 12º e 13º, Capítulo IV, Adminis-
tração da Companhia, do Estatuto Social. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Declarada aberta a sessão, o Pre-
sidente iniciou os trabalhos e, depois de discutido o assunto previsto na ordem do dia, os acionistas, por unanimidade, 
deliberaram e aprovaram: (i) a eleição de um novo membro da Diretoria, que ocupará o cargo de Diretor Operacional, 
integrante do Bloco B, cujo mandato, por prazo determinado, terá início em 08 de setembro de 2015 e término previsto 
para 04 de outubro de 2016, a seguir qualificado: Antônio Di Lanna, brasileiro, casado, psicólogo, portador da CI/RG nº 
12.151.371 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 960.906.698-49, domiciliado na Rua 24 de Maio, 253 A, bairro Vila Claro, na 
cidade de Santo Antônio da Platina, estado do Paraná, CEP 86430-000. O Diretor ora eleito declara que aceita a respectiva 
nomeação e, tendo conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e demais dispositivos legais aplicáveis, 
declara que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públi-
cos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou de propriedade; (ii) a manutenção da diretoria remanescente, composta pelos Srs. Paulo Sérgio Coelho, Maria Zélia 
Rodrigues de Souza França e José Efraim Neves da Silva, todos reconduzidos para os cargos de Diretores Adminis-
trativos, integrantes do Bloco “A”; e, (iii) a alteração da redação do Artigo 7º, Capítulo III, Assembleia Geral e dos Artigos 
10º, 11º, 12º e 13º, incluindo um novo Artigo 14º, todos do Capítulo IV, Administração da Companhia, do Estatuto Social, a 
fim de adequar aos interesses atuais da Companhia, e, renumerando os demais Artigos, sempre que necessário. Em razão 
do quanto deliberado, os Artigos 7º, 10º, 11º, 12º, 13º e 14º passarão a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 7º 
– A Assembleia Geral será instalada e presidida por um membro da Diretoria integrante do Bloco “A” ou, na falta deste, 
por qualquer dos acionistas presentes. Artigo 10º – A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de no 
mínimo 2 (dois) e no máximo 4 (quatro) Diretores, acionistas ou não, sendo 03 (três) Diretores Administrativos (integrantes 
do Bloco “A”) e 01 (um) Diretor Operacional (integrante do Bloco “B”), todos residentes no País, eleitos pela Assembleia, 
com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos e dispensados de caução. § 1º – Ocorrendo vacância de cargo de 
Diretor, ou impedimento do titular, caberá à Assembleia eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer 
dos casos, o prazo da gestão e os respectivos vencimentos. § 2º – A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário. § 3º 
– As atas das reuniões e as deliberações da Diretoria serão registradas em livro próprio. Artigo 11º – A Diretoria terá todos 
os poderes e atribuições que a Lei e o Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento 
regular da Companhia, podendo decidir sobre a prática de todos os atos e realizações de todas as operações que se 
relacionarem com o objeto da Companhia e que não forem da competência privativa da Assembleia Geral. § 1º – Observado 
o disposto acima, compete à Diretoria: I – a representação da Companhia, na forma estatutária, em juízo ou fora dele, 
ativa e passivamente, observadas as atribuições de lei, podendo delegar esta tarefa a qualquer um dos Diretores ou 
procuradores, ad negotia ou ad judicia, devidamente constituídos na forma deste estatuto social; II – a elaboração e 
execução dos planos e da política de investimentos e desenvolvimento, bem como os respectivos orçamentos; III – o 
controle e a análise do comportamento das sociedades controladas, coligadas e subsidiárias com vistas aos resultados 
esperados; § 2º – Dois membros da Diretoria integrantes do “Bloco A” ou um membro da Diretoria integrante do Bloco “A” 
em conjunto com um membro da Diretoria integrante do Bloco “B” poderão designar um dos seus membros para repre-
sentar a Companhia em atos e operações no País ou no Exterior, ou constituir um procurador apenas para a prática de ato 
específico, devendo a ata que contiver a resolução de Diretoria ser arquivada na Junta Comercial, se necessário. Artigo 
12º – As atribuições e poderes privativos dos Diretores integrantes do Bloco “A” são os seguintes: I – convocar e presidir 
as assembleias gerais, as reuniões da diretoria e fiscalizar o cumprimento das deliberações gerais; II – firmar todos os 
tipos de contratos, inclusive contratos de crédito, empréstimos e financiamentos; III – prestação de garantias em favor 
de empresas que estão sob o mesmo controle, ou que sejam coligadas, direta ou indiretamente, e, da própria Companhia, 
mediante aprovação da maioria absoluta dos acionistas reunidos em Assembleia Geral; IV – realizar todas as operações 
bancárias, constituição de ônus e gravames, alienação e/ou penhora dos bens da Companhia. Artigo 13º – Todos os atos 
que criarem responsabilidade para com a Companhia, ou dispensarem obrigações de terceiros para com ela, só serão 
válidos se tiverem: I – a assinatura conjunta de 2 (dois) membros da Diretoria integrantes do Bloco “A”; II – a assinatura 
conjunta de 1 (um) membro da Diretoria integrante do Bloco “A” e de 1 (um) membro da Diretoria integrante do Bloco “B”; 
III – a assinatura conjunta de 1 (um) membro da Diretoria integrante do Bloco “A” e de 1 (um) procurador da Companhia; 
IV – a assinatura conjunta de 2 (dois) procuradores da Companhia. § 1º – A Companhia será representada isoladamente 
por qualquer dos membros da Diretoria integrantes do Bloco “A” ou do Bloco “B”, sem as formalidades previstas no Artigo 
13 acima, nos seguintes casos: I – recebimento de citações ou notificações judiciais; II – prestação de depoimento pessoal; 
III – negociações comerciais da Companhia e celebração de contratos de prestação de serviços, em ambos os casos com 
valor inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e IV – praticar atos e administrar interesses da Companhia perante 
órgãos da administração pública direta e indireta, pessoas políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em 
todos os seus níveis, entidades paraestatais, entes delegados, Polícia Federal e Estadual, Delegacias do Trabalho, Poder 
Judiciário e órgãos de defesa do consumidor e todas as Agência Reguladoras. § 2º – As procurações outorgadas pela 
Companhia o serão por 2 (dois) Diretores integrantes do Bloco “A”, sempre em conjunto, e deverão mencionar expressa-
mente os poderes conferidos, além de conter um período de validade limitado, a ser definido na respectiva procuração. 
Todavia, as procurações para fins judiciais, processos administrativos e licitatórios, em todas as fases destes, e as cartas 
de preposição, poderão ser outorgadas, de forma isolada, por 1 (um) Diretor integrante do Bloco “A”, ou, por 1 (um) 
Diretor integrante do Bloco “B”, ou por 1 (um) Procurador constituído na forma acima, sem a necessidade de se fixar o 
prazo de validade. Artigo 14º – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os 
atos de qualquer dos acionistas, administradores, diretores, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações 
relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras 
garantias, em favor de empresas que estão sob o mesmo controle, ou que sejam coligadas, direta ou indiretamente, e, da 
própria Companhia salvo se aprovado, em Assembleia Geral, por maioria absoluta de votos.” Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente 
ata, que depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia, por 
mim Secretário e pelo Presidente. Acionistas Presentes: Comporte Participações S.A., representada pelo Sr. Paulo Sérgio 
Coelho e Sr. José Efraim Neves da Silva; Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda., representada pelo Sr. Paulo 
Sérgio Coelho e Sr. José Efraim Neves da Silva. Assinaturas: Presidente – Paulo Sérgio Coelho; Secretário – José Efraim 
Neves da Silva. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. São Paulo, 08 de setembro de 
2015.  Paulo Sérgio Coelho – Presidente; José Efraim Neves da Silva – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
Certifico o registro sob o nº 437.718/15-3 em 28/09/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.

Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S.A.
CNPJ/MF nº 44.581.056/0001-52 – NIRE 35.300.057.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de julho de 2012
1. Data, Hora e Local: Em 10 de julho de 2012, às 10 horas, na sede social da Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues 
S.A., localizada na Avenida Comendador Martinelli, nº 276, Água Branca, CEP 05037-170, na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.581.056/0001-52 (“Companhia”). 2. Publicação do Edital de 
Convocação: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. 3. Livro 
de Presença: Instalou-se a presente Assembleia Geral Extraordinária em primeira convocação, reunindo-se a totalidade dos 
acionistas, representantes da totalidade do capital social da Companhia. 4. Composição da Mesa: Assumiu a presidência 
dos trabalhos o Sr. Paulo Sérgio Coelho, que convidou a mim, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, para secretariar os 
trabalhos. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia contemplando as seguintes altera-
ções: (i) readequação da redação do Artigo 2º, dada à exclusão do parágrafo único; (ii) nova redação dos § 1º, 2º e 3º do 
Artigo 5º; (iii) inclusão dos § 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do Artigo 5º; (iv) exclusão do Artigo 6º e seus parágrafos para inclusão de nova 
redação; (v) readequação da redação e renumeração do Capítulo III – Assembleias Gerais; (vi) readequação da redação e 
renumeração do Capítulo IV – Administração da Companhia; (vii) readequação da redação e renumeração do Capitulo VI – 
Exercício Social e Distribuição dos Resultados; (viii) criação do Capitulo VIl – Liquidação para readequação da redação e 
renumeração das condições de liquidação da Companhia; (ix) criação do Capitulo VIII – Disposições Gerais com readequação 
da redação e numeração dos dispositivos, incluindo artigo específico para prever o foro competente para dirimir eventuais 
litígios da Companhia e (x) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações: A totalidade dos Acionistas 
decidiu, por unanimidade de votos, aprovar a reforma do Estatuto Social, mediante: (i) readequação da redação do Artigo 2º, 
dada à exclusão do parágrafo único; (ii) nova redação dos § 1º, 2º e 3º do Artigo 5º; (iii) inclusão dos § 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do 
Artigo 5º; (iv) exclusão do Artigo 6º e seus parágrafos para inclusão de nova redação; (v) readequação da redação e renu-
meração do Capítulo III – Assembleias Gerais; (vi) readequação da redação e renumeração do Capítulo IV – Administração 
da Companhia; (vii) readequação da redação e renumeração do Capitulo VI – Exercício Social e Distribuição dos Resultados; 
(viii) criação do Capitulo VII – Liquidação para readequação da redação e renumeração das condições de liquidação da 
Companhia; (ix) criação do Capitulo VIII – Disposições Gerais com readequação da redação e numeração dos dispositivos, 
incluindo artigo específico para prever o foro competente para dirimir eventuais litígios da Companhia e (x) consolidação do 
Estatuto Social da Companhia, o qual, consolidado, integra a presente Ata de Assembleia Geral Extraordinária como Doc. 01. 
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata a qual, reabertos os 
trabalhos, foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 8. Assinaturas: Sr. Paulo Sérgio Coelho, Presidente, 
e Sra. Maria Zélia Rodrigues de Souza França, Secretária. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no próprio livro. 
São Paulo, 10 de julho de 2012. Assinaturas: Mesa: Paulo Sérgio Coelho – Presidente; Maria Zélia Rodrigues de Souza França 
– Secretária. Estatuto Social. Capítulo I – Denominação, Sede, Foro, Prazo de Duração e Objeto. Artigo 1º – A Empresa 
Auto Ônibus Manoel Rodrigues S.A., é uma sociedade por ações, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições 
legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º – A Companhia tem sede e foro na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida 
Comendador Martinelli, 276, Bairro Água Branca, Cidade de São Paulo, podendo, por deliberação da diretoria, criar ou 
extinguir filiais, sucursais, depósitos, escritórios, agências ou representações em qualquer ponto do território nacional ou no 
exterior. Artigo 3º – A Companhia tem por objeto social: a) a prestação de serviço de transportes coletivo de passageiros 
urbano, suburbano ou rodoviário e/ou de cargas, em qualquer parte do país ou do exterior; b) a prestação de serviços de 
transporte turístico de superfície, por via rodoviária, em qualquer ponto do país ou do exterior, de acordo com a legislação 
turística e regulamentos em vigor; c) a prestação de serviços de importação e o comércio de veículos automotores, equipa-
mentos de informática, materiais elétricos e eletrônicos e embarcações de pequeno porte, bem como de peças e acessórios 
para tais mercadorias e d) a participação em sociedades, consórcios ou associações de qualquer natureza que condigam 
com o objeto social exposto nas alíneas anteriores, seja na qualidade de sócia, acionista, quotista consorciada, líder de 
consórcio ou outra. Artigo 4º – O tempo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II – Capital Social e Ações. 
Artigo 5º – O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais), 
dividido em 10.200.000 (dez milhões e duzentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º – As ações da 
Companhia serão nominativas, facultada a adoção da forma escritural, em conta de depósito mantida em nome de seus 
titulares, junto à instituição financeira, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o parágrafo 3º do 
artigo 35 da Lei nº 6.404/76. § 2º – A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais 
da Companhia. § 3º – Na hipótese de retirada de acionistas, o montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso 
pelas ações detidas pelos acionistas que tenham exercido direito de retirada, nos casos autorizados por lei, deverá corres-
ponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação aceita pela Lei nº 
9.457/97, sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial apurado de acordo com o artigo 45 da Lei nº 6.454/76. § 4º 
– Qualquer acionista que desejar transferir ou de qualquer forma alienar suas ações (a “Parte Ofertante”), direta ou indire-
tamente, deverá antes oferecê-las aos demais acionistas (as “Partes Ofertadas”, sendo cada qual uma “Parte Ofertada”) (o 
“Direito de Oferta”), mediante notificação escrita, da qual deverá constar o número de ações que a Parte Ofertante deseja 
alienar e os termos e condições para tal alienação (as “Ações Ofertadas”) (a “Notificação de Oferta”). § 5º – No prazo de 05 
(cinco) dias contados do recebimento da Notificação de Oferta, as Partes Ofertadas deverão notificar a Parte Ofertante, por 
escrito, de seu interesse ou não em adquirir a totalidade das Ações Ofertadas (a “Contra-Notificação de Oferta”). Serão 
consideradas válidas apenas as Contra-Notificações de Oferta para aquisição da totalidade das Ações Ofertadas. O não envio 
da Contra-Notificação de Oferta por uma Parte Ofertada, no prazo estabelecido nesta Cláusula, será considerado como 
renúncia tácita a seu respectivo Direito de Oferta. § 6º – Na hipótese de nenhuma Parte Ofertada apresentar uma Contra-
-Notificação de Oferta, a Parte Ofertante estará livre para alienar as Ações Ofertadas a terceiros, desde que nos mesmos 
termos e condições da Notificação de Oferta. § 7º – Na hipótese de recebimento de uma Contra-Notificação de Oferta pela 
Parte Ofertante, esta e a(s) respectiva(s) Parte(s) Ofertada(s) terão 08 (oito) dias para concluir o negócio. Tendo sido recebida 
mais de uma Contra-Notificação de Oferta, as respectivas Partes Ofertadas comprarão a totalidade das Ações Ofertadas na 
proporção de suas participações no capital da Companhia, descontadas as participações da Parte Ofertante e de qualquer 
Parte Ofertada que não tenha apresentado Oferta. § 8º - É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. 
Capítulo III – Assembleias Gerais. Artigo 6º – A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao 

objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento, sendo convocada, 
instalada e realizada para os fins e na forma prevista em lei, tomando-se as deliberações com o quórum legalmente previsto. 
Artigo 7º – A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Diretor Presidente e, em sua falta ou impedimento, por um 
outro membro da Diretoria ou ainda, na falta destes, por qualquer dos acionistas presentes. Parágrafo único – O Presidente 
da Assembleia escolherá um ou mais secretários. Artigo 8º – A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á dentro dos 4 (quatro) 
primeiros meses seguintes ao término do exercício social, cabendo-lhe decidir sobre as matérias de sua competência, 
previstas em lei. Artigo 9º – A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á sempre que os interesses sociais exigirem o 
pronunciamento dos acionistas e nos casos previstos em lei e neste Estatuto. Capítulo IV – Administração da Companhia. 
Artigo 10 – A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) 
Diretores, sendo um Diretor Presidente e os demais sem designação especial, todos residentes no País, eleitos pela Assem-
bleia, com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. § 1º – Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou impedimento 
do titular, caberá à Assembleia eleger o novo Diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer dos casos, o prazo da 
gestão e os respectivos vencimentos. § 2º – A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário. § 3º – As atas das reuniões e 
as deliberações da Diretoria serão registradas em livro próprio. Artigo 11 – A Diretoria terá todos os poderes e atribuições 
que a Lei, e o Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, 
podendo decidir da prática de todos os atos e realizações de todas as operações que se relacionarem com o objeto da 
Companhia e que não forem da competência privativa da Assembleia Geral. § 1º – Observado o disposto acima, compete à 
Diretoria: I – a representação da companhia, na forma estatutária, em juízo ou fora dele, observadas as atribuições de lei, 
além da nomeação de procuradores ad negotia ou ad judicia; II – a elaboração e execução dos planos e da política de 
investimentos e desenvolvimento, bem como os respectivos orçamentos; III – o controle e a análise do comportamento das 
sociedades controladas, coligadas e subsidiárias com vistas aos resultados esperados; § 2º – A Diretoria poderá designar 
um dos seus membros para representar a Companhia em atos e operações no País ou no Exterior, ou constituir um procu-
rador apenas para a prática de ato específico, devendo a ata que contiver a resolução de Diretoria ser arquivada na Junta 
Comercial, se necessário. Artigo 12 – As atribuições e poderes privativos do Diretor Presidente da Companhia são as 
seguintes: I – convocar e presidir as assembleias gerais, as reuniões da diretoria e fiscalizar o cumprimento das deliberações 
gerais; II – representar a Companhia em juízo, ativa e passivamente, podendo delegar esta tarefa a qualquer um dos Dire-
tores. Artigo 13 – Todos os atos que criarem responsabilidade para com a Companhia, ou dispensarem obrigações de ter-
ceiros para com ela, só serão válidos se tiverem: I – a assinatura conjunta de dois membros da Diretoria; II – a assinatura 
conjunta de um membro da Diretoria e de um procurador da Companhia; III – a assinatura conjunta de dois procuradores da 
Companhia, procuradores estes devidamente constituídos por dois membros da Diretoria. Parágrafo único – A Companhia 
será representada isoladamente por qualquer dos membros da Diretoria, sem as formalidades previstas neste artigo, nos 
casos de recebimento de citações ou notificações judiciais e na prestação de depoimento pessoal. Capítulo V – Conselho 
Fiscal. Artigo 14 – A Companhia terá um Conselho Fiscal, composto de 03 (três) a 05 (cinco) membros e suplentes em igual 
número, não tendo caráter permanente, e só será eleito e instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas, nos casos 
previstos em lei. Artigo 15 – O funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após a 
sua instalação, podendo os seus membros serem reeleitos. Artigo 16 – A remuneração dos membros do Conselho Fiscal 
será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo VI – Exercício Social e Distribuição dos Resultados. Artigo 17 
– O exercício social terá início em 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão 
elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei. Artigo 18 – Ao fim de cada exercício social serão elaborados, 
com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras previstas em lei. § 1º – A Diretoria poderá 
determinar o levantamento de balanço semestral ou, respeitados os preceitos legais, em períodos menores, e aprovar a 
distribuição de dividendos com base nos lucros apurados. § 2º – A qualquer tempo, a Diretoria também poderá aprovar a 
distribuição de dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço 
anual ou semestral. § 3º – O valor, pago ou creditado, a título de juros sobre o capital próprio nos termos do artigo 9º, 
parágrafo 7º da Lei nº 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, 
integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais. § 4º – Dividendos 
intermediários deverão sempre ser creditados e considerados como antecipação do dividendo obrigatório. Artigo 19 – Do 
resultado do exercício serão deduzidos os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e 
contribuição social sobre o lucro. § 1º – Sobre o lucro remanescente apurado na forma do caput deste artigo, será calculada 
a participação estatutária dos Administradores, até o limite máximo legal. § 2º – Do lucro líquido do exercício, obtido após a 
dedução de que trata o parágrafo anterior, destinar-se-á: I. 5% (cinco por cento) para reserva legal, até atingir 20% (vinte 
por cento) do capital social integralizado; II. do saldo do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata o 
parágrafo anterior e ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, destinar-se-ão 25% (vinte e cinco por cento) para 
pagamento de dividendo obrigatório a todos os seus acionistas, respeitado o disposto no parágrafo 5º do artigo 5º do presente 
Estatuto; III. o saldo remanescente terá a destinação que lhe for atribuída pela Diretoria, no pressuposto da aprovação pela 
Assembléia Geral e caso esta não delibere diversamente. Capítulo VII – Liquidação. Artigo 20 – A companhia entrará em 
liquidação nos casos previstos em lei ou em virtude de Assembleia Geral, e se extinguirá pelo encerramento da liquidação. 
Parágrafo único – A diretoria nomeará o liquidante, as formas e diretrizes que deverá atuar nesse período, e fixará seus 
honorários. Capítulo VIII – Disposições Gerais. Artigo 21 – Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no 
prazo de 03 (três) anos, contando da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da 
Companhia. Artigo 22 – A Companhia observará os acordos de acionistas registrados na forma do artigo 118 da Lei nº 
6.404/76, cabendo à respectiva Administração abster-se de registrar transferências de ações contrárias aos respectivos 
termos, e ao Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar os votos lançados contra os mesmos acordos. Artigo 
23 – A Companhia disponibilizará, sempre que solicitada por quem de direito, os contratos celebrados com partes a ela 
relacionadas, acordo de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários 
de emissão da Companhia. Artigo 24 – Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pela Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 e pelas demais leis aplicáveis, sendo o foro jurídico da sede da Companhia (capital do Estado de São 
Paulo) o competente para dirimir eventuais litígios. São Paulo, 10 de julho de 2012. Assinaturas: Mesa: Paulo Sérgio Coelho 
– Presidente; Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o 
registro sob o nº 340.344/12-0 em 02/08/2012. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S.A.
CNPJ/MF nº 44.581.056/0001-52 – NIRE 35.300.057.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de setembro de 2016
Data, Hora e Local: Em 13 de setembro de 2016, às 10 horas, na sede social da Empresa Auto Ônibus Manoel Rodri-
gues S.A., estabelecida na Avenida Comendador Martinelli, nº 276, bairro Água Branca, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, CEP 05037-170 (“Companhia”). Publicação do Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital de 
Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Livro de Presença: Instalou-se a presente Assembleia Geral 
Extraordinária em primeira convocação, reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital 
social da Companhia. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Sérgio Coelho, que convidou 
a mim, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberar sobre a reeleição 
dos atuais membros da Diretoria, para um novo mandato de 03 (três) anos, com início em 04/10/2016 e término previsto 
para 03/10/2019. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Declarada aberta a sessão, o Presidente iniciou os trabalhos 
e, depois de discutido o assunto previsto na ordem do dia, os acionistas, por unanimidade, deliberaram e após aprovaram 
a reeleição dos atuais membros da Diretoria, para um novo mandato de 03 (três) anos, com início em 04/10/2016 e término 
previsto para 03/10/2019, a saber: (i) Maria Zélia Rodrigues de Souza França, brasileira, casada, gestora financeira, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 37.521.997-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 442.337.286-04, domiciliada na 
Rua Funchal nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060; (ii) Paulo 
Sérgio Coelho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 426.172 SSP/MG, 
inscrito no CPF/MF nº 162.329.256-53, domiciliado na Rua Funchal, nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São 
Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060; (iii) José Efraim Neves da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 3.800.555-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 080.434.698-49, domiciliado na 
Rua Funchal, nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-060; todos 
eleitos para o cargo de Diretores Administrativos, mediante assinaturas dos respectivos Termos de Posse em livro próprio; 
e (iv) Antônio Di Lanna, brasileiro, casado, psicólogo, portador da CI/RG nº 12.151.371 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 
960.906.698-49, domiciliado na Rua 24 de Maio, 253 A, bairro Vila Claro, na cidade de Santo Antônio da Platina, estado do 
Paraná, CEP 86430-000, sendo este último eleito para o cargo de Diretor Operacional, mediante assinatura do Termo de 
Posse em livro próprio. Os Diretores ora reeleitos declaram que aceitam as respectivas nomeações e, tendo conhecimento 
das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e demais dispositivos legais aplicáveis, declaram que não estão impedidos 
de exercerem a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou de propriedade. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a 
presente ata, que depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi assinada pela totalidade dos acionistas da Compa-
nhia, sendo eles: Comporte Participações S.A., representada pelo Sr. Paulo Sérgio Coelho e Sra. Maria Zélia Rodrigues de 
Souza França; e, Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda., representada pelo Sr. Paulo Sérgio Coelho e Sra. Maria 
Zélia Rodrigues de Souza França, por mim Secretária, Maria Zélia Rodrigues de Souza França e pelo Presidente – Paulo 
Sérgio Coelho. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. São Paulo, 13 de setembro de 2016. 
Assinaturas: Mesa: Paulo Sérgio Coelho – Presidente; Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Secretária. Diretores eleitos: 
Paulo Sérgio Coelho, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, José Efraim Neves da Silva, Antônio Di Lanna. Acionistas: 
Comporte Participações S/A por Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho; Glarus Serviços, Tecnologia 
e Participações Ltda. por Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho. Junta Comercial do Estado de 
São Paulo. Certifico o registro sob o nº 461.883/16-8 em 27/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S.A.
CNPJ/MF nº 44.581.056/0001-52 – NIRE 35.300.057.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de dezembro de 2015
Data, Hora e Local: Em 30 de dezembro de 2015, às 10 horas, na sede social da Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues 
S.A., estabelecida na Avenida Comendador Martinelli, nº 276, bairro Água Branca, na cidade de São Paulo, estado de São 
Paulo, CEP 05037-170, (“Companhia”). Publicação do Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital de 
Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Livro de Presença: Instalou-se a presente Assembleia Geral 
Extraordinária em primeira convocação, reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital 
social da Companhia. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Efraim Neves da Silva, que 
convidou a mim, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 
(i) o aumento do capital social da Companhia; e (ii) a nova redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, em razão da 
aprovação da matéria constante do item (i) retro. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Declarada aberta a sessão, o 
Presidente iniciou os trabalhos, depois de discutidos os assuntos previstos na ordem do dia e, oferecidos os esclarecimentos 
necessários, os acionistas, por unanimidade, aprovaram: (i) aumentar o capital social da Companhia De R$ 12.807.006,85 
(doze milhões, oitocentos e sete mil, seis reais e oitenta e cinco centavos), Para R$ 13.807.006,85 (treze milhões, oitocentos 
e sete mil, seis reais e oitenta e cinco centavos), um aumento, portanto, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem a 
emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, § 1º da Lei nº 6.404/76, sendo totalmente subscrito e integralizado, 
nesta data, em moeda corrente nacional, mediante o aproveitamento do saldo da conta contábil de adiantamento para futuro 
aumento de capital, apenas pela acionista Comporte Participações S.A. Com vistas à eficácia do aumento ora deliberado, 
a segunda acionista, renuncia ao seu direito de preferência para subscrição de novas ações, anuindo com o aumento de 
capital ora deliberado; (ii) Em razão da deliberação e aprovação da matéria constante do item (i) retro, os acionistas também 
aprovaram a nova redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova 
redação: “Artigo 5º – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de 
R$ 13.807.006,85 (treze milhões, oitocentos e sete mil, seis reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 10.200.000 (dez 
milhões e duzentas mil) ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, que depois de 
lida e aprovada em sua integralidade, foi assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia, por mim Secretária e pelo 
Presidente. Acionistas: Comporte Participações S.A., representada por Maria Zélia Rodrigues de Souza França e José Efraim 
Neves da Silva; Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda., representada por Maria Zélia Rodrigues de Souza França 
e José Efraim Neves da Silva. Assinaturas: Presidente – José Efraim Neves da Silva; Secretária – Maria Zélia Rodrigues de 
Souza França A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 30 de dezembro de 
2015. Assinaturas: Mesa: José Efraim Neves da Silva – Presidente; Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Secretária. 
Acionistas Presentes: Comporte Participações S.A. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e José Efraim Neves da Silva, 
Glarus Serviços, Tecnologia e Participações Ltda. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e José Efraim Neves da Silva. 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 227.390/16-7 em 24/05/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

2ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1009043-29.2014.8.26.0009 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional IX - 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SANDRA NOGUEIRA ANDRADE
judicialmente, -SSP/ SP, CPF 073.384.778-17, residente na Rua Doutor 

-000, São Paulo - 
uma ação de Conversão de Separação Judicial Em Divórcio ARNALDO BATISTA 
FILHO -
autos nº 0354446-63.1994.8.0009, que tramitou, a 1º Vara da Familia Sucessões- Foro Regional IX - 

idade, e tendo decorrido mais de dez anos, 
-

-

 
 

Danny Braz (*)

Entretanto, sobretudo em épocas mais 
quentes, como janeiro, essas áreas 
fazem muita falta. Isso porque o clima 

dessas regiões foi severamente afetado pela 
urbanização, e quem paga pela ausência de 
verde é a população.

Uma alternativa a essa situação tem sido se 
utilizar das fachadas cegas de prédios (lado liso 
de prédios mais antigos), murais, corredores, 
entre outros espaços vagos na própria estru-
tura predial da cidade, para construir enormes 
jardins verticais. O potencial de rearborização, 
devolvendo o verde ao cenário urbano é imen-
so, e em diversos aspectos que vão além do 
calor. Abaixo cito cinco benefícios desse tipo 
de jardim:

apenas de tendência. A estética é importante 
para a vida. A beleza cria diversos estímulos 
aos sentidos humanos, não é para menos que 
se busca o belo em diversos aspectos da vida, 
e ter isso devolvido ao ambiente macro de uma 
cidade gera qualidade de vida;

muitas vezes nos esquecemos de que nós tam-
bém fazemos parte do ecossistema de nosso 
planeta. Somos adaptáveis, mas dependemos 
de oxigênio para viver, e isso não é discutível. 
Esses jardins produzem mais oxigênio, limpam 
o ar de gases tóxicos típicos de cidades, e 

Cinco benefícios dos jardins verticais 
na época mais quente do ano

Áreas arborizadas em grandes metrópoles são raras, geralmente restritas a bairros nobres ou de reserva

seco, sobretudo em dias muito quentes de 
verão;

o som. É algo que ocorre naturalmente por 
conta da quantidade de plantas, e em grandes 
metrópoles isso faz diferença, pois o som é 
inacreditavelmente alto em determinados mo-
mentos do dia, sobretudo em áreas de grande 
movimentação e aglomerados residenciais;

tempos de calor talvez só seja superado por ter 
uma sensação térmica mais agradável. O calor 
exagerado deixa as pessoas mais lentas, as vezes 
sonolentas, desconfortáveis, incomodadas com 
a falta de algo, e esse algo é uma temperatura 
mais amena e confortável aos sentidos. Jus-
tamente por isso que jardins verticais geram 
tanto benefício para quem mora em prédios 
com jardins, e aqueles a seu redor. O sistema de 
irrigação e as próprias plantas abaixam a tem-
peratura ambiente proporcionando conforto.

O mais interessante desses jardins é que eles 
são plenamente sustentáveis. Seus sistemas de 
irrigação se utilizam de água da chuva para se 
alimentar de maneira inteligente, impedindo 
que o jardim seja um gasto fi nanceiro e de 
tempo. Ou seja, até mesmo aderir a essa ten-
dência se mostra algo com inúmeros prós, e 
absolutamente nenhum contra.

(*) - É engenheiro civil e consultor internacional 
com foco em construções verdes e diretor geral da 

empresa Regatec (http://www.regatec.com.br/).

proporcionam um ambiente que é necessário 

respiração sente e compreende melhor do 
que a maioria a diferença que faz um ar mais 
úmido. As plantas naturalmente umidifi cam 
o ar, pois liberam água de seus processos 
respiratórios naturais, mantendo o ar menos 
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

O número já foi maior. Em 2015, o auge dos haitianos no país, 
eles chegaram a somar 34.224 trabalhadores formais.  O 
ministro do Trabalho em exercício, Helton Yomura, explica 

que a imigração de haitianos foi um fenômeno que começou a 
ocorrer no Brasil principalmente após 2010, quando um terre-
moto devastou a ilha. No entanto, a crise econômica vivida pelo 
Brasil após 2014 encerrou essa tendência. “Essa diminuição no 
fl uxo imigratório não ocorreu apenas com os haitianos. Outras 
nacionalidades também diminuíram seu contingente após a crise 
brasileira”, explica. 

 
Em segundo lugar na lista dos trabalhadores vindos de outros 

países para o Brasil estão os portugueses, com 9.088 vínculos, 
que antes da vinda dos haitianos ocupavam sempre a primeira 
colocação na lista de imigrantes no Brasil. “A forte presença de 
trabalhadores portugueses no Brasil é histórica, decorrente dos 

laços socioeconômicos que se formaram entre essas duas nações 
desde a época da colonização e que continuam na atualidade. 
Lembremos que o Brasil é a maior nação lusófona no mundo, o 
que fortalece sua atração junto aos demais estados lusófonos, 
como o próprio Portugal”, pondera Yomura.

 
As três nacionalidades seguintes na lista de trabalhadores 

imigrantes no mercado formal brasileiro são de países latino-
-americanos: Paraguai (7.953), Argentina (7.354) e Bolívia 
(6.427). Com exceção dos paraguaios, que apresentaram um 
leve crescimento da presença no mercado formal brasileiro, 
todos os demais tiveram quedas, apesar de muito pequenas. 
“A presença considerável de nacionalidades latino-americanas 
no total de trabalhadores imigrantes deve-se à importância da 
economia brasileira na região, respondendo por cerca de 40% do 
PIB regional. Essa característica regional torna o Brasil um polo 
de atração natural para os trabalhadores da América Latina em 
busca de oportunidades”, acrescenta o ministro em exercício. 

Os venezuelanos aparecem na 19ª posição da tabela, com 1.293 
vínculos. Apesar de pequeno, o número não surpreende, pois o 
forte da imigração da Venezuela para o Brasil ocorreu em 2017, 
que terá os resultados medidos apenas em 2018. Independente-
mente da baixa presença dos venezuelanos, os latino-americanos 
representam quase um terço dos imigrantes no mercado formal 
brasileiro. Do total de vínculos de pessoas vindas de outros países, 

Haitianos são maioria entre os 
imigrantes no mercado formal brasileiro
Os haitianos são os imigrantes com maior presença no mercado formal de trabalho brasileiro. O dado é da Rais 
de 2016, a mais recente, do Ministério do Trabalho. Dos 115.961 trabalhadores não brasileiros contratados 
formalmente no Brasil no ano passado, 26.127 pessoas eram originárias do Haiti, 22,53% do total

42.211 são de pessoas originárias da América Latina. Em segundo 
está a América Central e Caribe, principalmente por causa do 
Haiti, seguida da Europa, Ásia, África e América do Norte. 

 
Helton Yomura lembra que o Brasil é um dos países mais aco-

lhedores do mundo em relação aos imigrantes e isso se refl ete 
no mercado de trabalho. “Somos um país privilegiado porque não 
temos aqueles confl itos por causa de religião e de etnia como 
ocorre em outros países. E isso faz com que sejamos referência 
para muitos imigrantes”, afi rma. Lembra ainda que a política 
brasileira em relação ao trabalho de imigrantes também favorece. 
“Aqui, quando um migrante entra um dos primeiros documentos 
que ele recebe é a carteira de trabalho. Até já apresentamos essa 
prática em debates internacionais sobre integração de imigran-
tes”, acrescenta.

 
Apesar disso, os trabalhado-

res não brasileiros represen-
tam apenas 0,25% do total de 
empregados formais no Brasil. 
Em 2016, havia 46 milhões de 
pessoas vinculadas a alguma 
empresa no país, apenas 115,9 
mil eram de nacionalidade 
estrangeira. Um grupo menor 
ainda, 8,4 mil, era naturali-
zado brasileiro. Dos 115.961 
imigrantes que trabalhavam 
formalmente no Brasil em 2016, 
99.501 estavam nas regiões 
Sudeste e Sul do país, o que 
representa 85,8% do total.  A 
maioria tinha vínculo em São 
Paulo, que concentrava 43.141 
trabalhadores não-brasileiros. 
O segundo maior estado em 
número de imigrantes era 
Santa Catarina, com 14.348 
trabalhadores formais vindos 
de outros países.

 
Com exceção dos portugueses, que estão presentes em todas 

as regiões do Brasil, a origem dos imigrantes varia conforme a 
região. No Sul e Sudeste predominam os haitianos. Eles também 
estão entre os principais trabalhadores não brasileiros do Centro-
-Oeste, fi cando atrás apenas dos paraguaios nos estados de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, onde a proximidade geográfi ca com 
o país latino é maior.

 
O coordenador substituto da Coordenação Geral de Imigração do 

Ministério do Trabalho, Luiz Alberto Matos dos Santos, explica que 
o grande fl uxo dos haitianos foi para a região Sul, principalmente 
Santa Catarina, onde eles trabalham na criação, trato e abate de 
animais e na indústria ligada à área da alimentação. No Norte, 
peruanos e bolivianos estão entre as principais nacionalidades 
devido à proximidade com a fronteira. 

“O Acordo de Residência do Mercosul e Países Associados 
permite aos moradores dessa região trabalharem em qualquer 
um dos países do acordo por até dois anos sem necessidade de 
solicitar autorização de trabalho. Depois de dois anos, se eles 
comprovarem meios de subsistência, poderão conseguir a au-
torização de permanência defi nitiva. Isso faz com que o fl uxo, 
principalmente na fronteira, seja mais alto”, explica.

 
No Nordeste são os europeus que predominam. Segundo Luiz 

Alberto, eles trabalham principalmente nas cidades turísticas e 
no ramo de hotelaria. A exceção 
está no Ceará, onde existe um 
número grande de coreanos. 
“No Ceará fi ca a Companhia 
Siderúrgica do Pecém, que é 
coreana e veio para o Brasil a 
partir de um consórcio com a 
Vale do Rio Doce”, explica. Luiz 
Alberto chama ainda a atenção 
para o fl uxo de bengaleses em 
quase todo o território nacional. 
“Há um grande número de pes-
soas de Bangladesh que pedem 
refúgio no Brasil. Eles normal-
mente não se enquadram nas 
regras da concessão de refúgio, 
mas como o Conselho Nacional 
para Refugiados (Conare) leva 
até dois anos para analisar os 
pedidos, eles acabam fi cando 
e com autorização para traba-
lhar”, explica.

O perfi l dos imigrantes no mercado de trabalho brasileiro é dife-
rente conforme a nacionalidade. Enquanto os trabalhadores dos três 
principais países latino-americanos e os do Haiti têm maioria na faixa 
etária que vai dos 30 aos 39 anos, a maior parte dos portugueses tem 
entre 50 e 64 anos. A escolaridade também tem particularidades. Os 
haitianos são os menos escolarizados.  Cerca de 10,58 mil possuem 
ensino médio completo e há mais pessoas analfabetas dos que com 
ensino superior. Com os portugueses ocorre o inverso. Dos cerca 
de nove mil trabalhadores do país europeu, quatro mil têm superior 
completo e há, ainda, trabalhadores mestres e doutores. 

 

As vagas que eles preenchem nas empresas onde trabalham, 
no entanto, não são tão diferentes quanto às escolaridades. As 
ocupações de alimentador de linha de produção, faxineiro e 
cozinheiro, por exemplo, estão presentes e em número conside-
rável entre os trabalhadores das cinco principais nacionalidades 
presentes no mercado de trabalho brasileiro. Ao mesmo tempo, 
há um grande número de médicos bolivianos contratados no 
Brasil, impulsionados principalmente pelo programa brasileiro 
Mais Médicos. Outra particularidade são as ocupações relaciona-
das às confecções, mais presentes entre bolivianos, embora haja 
também paraguaios e portugueses desempenhando essas funções. 
Entre os argentinos, há diversos trabalhadores contratados para 
cargos de gerência e de professor de língua espanhola (AI/MT).
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Não é novidade que o 

mercado audiovisual 

está mudando. Assim 

como em outros setores, 

ele foi impactado pela 

inovação tecnológica e 

mudança nos hábitos 

de consumo. Marcas 

e agências estão 

repensando e adotando 

novas estratégias para 

continuarem presentes 

na mente do consumidor

Em 2018 vemos o ponto 
crítico dessa transfor-
mação. É o momento 

em que as distribuidoras de 
conteúdo estão começando 
a adotar novas tecnologias e 
as agências de publicidade 
precisam mudar o modo como 
comercializam as marcas de 
seus clientes, pois o formato 
tradicional não funciona mais.

Acompanhando as mudan-
ças que acontecem desde 2014, 
vejo que o foco está em strea-
ming e não podia ser diferente. 
Há cinco anos no país, a Netfl ix 
conquistou o espectador. Uma 
pesquisa realizada pela RBC 
Capital Markets, banco de in-
vestimento global, em agosto 
de 2016, aponta que 57% dos 
usuários entrevistados eram 
assinantes do serviço de stre-
aming, enquanto nos EUA, seu 
país de origem, esse número 
chegou a 46%.

A chegada da empresa no 
Brasil despertou o interesse 
do mercado por esse tipo de 
serviço. Emissoras de televisão 
começaram a investir e hoje 
contam com os próprios apli-
cativos para disponibilizar sua 
programação e até conteúdos 
exclusivos, como por exemplo, 
o Globo Play, que começou a 
produzir séries especifi camen-
te para o streaming.

Mas ainda há muito a ser 
explorado. Para proporcionar 
uma maior experiência de com-
pra para o consumidor e gerar 
receita, é preciso adotar novas 
tecnologias. Nesse sentido 
vejo que o mercado brasileiro 
ainda não encontrou um rumo 
dentro das grandes novidades 
e oportunidades que estão 
surgindo. Quando falamos 
de T-Commerce, tecnologia 

que permite unir conteúdo ao 
e-commerce, muitos desco-
nhecem suas utilidades e essa 
pode ser uma alternativa para 
tornar o budget mais rentável, 
permite um posicionamento 
de produtos e serviços dentro 
dos conteúdos por meio de 
merchandising de forma orgâ-
nica que torna o processo mais 
efi ciente para o consumidor 
conhecer as marcas e seus 
produtos e também comprar 
através da tecnologia de T-
-Commerce.

Para as empresas é inevitável 
investir no comércio digital, 
pois é onde o consumidor 
está. De acordo com o estudo 
"E-commerce Radar 2017 – 
Resultados do mercado de 
e-commerce do Brasil", rea-
lizado pela ABComm, Asso-
ciação Brasileira de Comércio 
Eletrônico em parceria com 
a Neomove, consultoria de 
Business Intelligence, o setor 
cresceu 12% em relação ao ano 
anterior e o principal motiva-
dor das compras online são as 
buscas no Google, já que 52% 
dos pedidos são originados 
neste canal.

Além disso, a movimenta-
ção no mercado internacional 
acende uma luz vermelha para 
as empresas que ainda não 
pensam em investimento tec-
nológico. A especulação sobre 
a compra da Netfl ix pela Apple, 
por exemplo, permitirá que a 
marca insira fi lmes e séries em 
seus gadgets. Imagine assistir 
sua série pelo Apple Watch? 
Isso seria possível.

Por isso, enfatizo a neces-
sidade de reinvenção. As 
marcas estão investindo muito 
dinheiro em um modelo que 
não é mais tão efi ciente e há 
soluções disponíveis para mu-
dar o cenário. A corrida para 
alcançar e ultrapassar a pró-
xima novidade está cada vez 
mais veloz e aqueles que não 
acompanharem as tendências 
de mercado fi carão para trás.

E aí, pronto para começar o 
ano com o pé direito?

(*) É Vice-Presidente de Marketing 
Global do grupo CinemallTec, 

responsável pela plataforma 
Cinemall, tecnologia desenvolvida 

pela empresa que permite a 
integração de produtos, marcas e 
serviços diretamente no conteúdo 

nas mais variadas plataformas, tais 
como sites, smartphones, tablets e 

Smart TVs (em breve).

A transformação do 
mercado audiovisual

Anselmo Martini (*)

News@TI
Microsoft anuncia novas ferramentas de 
aprendizagem na Bett Londres

@Preparar os estudantes de hoje para os desafi os da sociedade do 
futuro e discutir o que vem pela frente no campo da educação. 

Essa é a proposta da Bett Educar de Londres, realizada na semana 
passada com muitas novidades para educadores, dentre as quais as 
que a Microsoft está anunciando globalmente. Durante o evento, a 
empresa apresentou novos dispositivos com Windows 10 e Windo-
ws 10 S a preços acessíveis, novas funcionalidades para o software 
gratuito Offi ce 365 for Education, além de uma atualização muito 
bacana de Minecraft, voltada para os professores de química. Por 
meio de experimentações práticas no jogo de cubos, os estudantes 
poderão aprender a construir compostos ou entender o que são 
isótopos estáveis, por exemplo.

Odgers Interim é o novo braço da Odgers 
Berndtson no Brasil

@A Odgers Berndtson, já consolidada no mercado brasileiro, traz 
para o País sua segunda marca internacional: a Odgers Interim, 

uma consultoria de gestão interina, com foco na transformação das 
empresas clientes. A nova empresa é uma proposta de valor inédita 
do setor no Brasil porque engloba, além da tradicional reestruturação, 
também a aceleração das receitas e a inovação dos produtos das em-
presas clientes. O novo modelo vai além do aconselhamento e entra 
na execução e implementação das melhorias, atuando por meio de 
mandatos como administradores operacionais do negócio pelo prazo 
estipulado de um ano. A Odgers Berndtson é pioneira mundial desse 
modelo de gerenciamento.

Marketing digital é a aposta das lojas 
virtuais para os 14 feriados de 2018

@O ano de 2018 será generoso em feriados: catorze, dez deles 
prolongados e "caindo" em dias da semana, o que representa 

dezesseis dias a mais de folga, contando as possíveis 'emendas'. Quem 
não gosta nenhum pouco dessa história são os lojistas virtuais. O fato 
de as pessoas fi carem mais tempo ao ar livre e longe do computador 
provocam quedas nas vendas do setor. A rede de afi liação Awin, que 
atende 17 dos 20 maiores e-commerces do país e outras 300 lojas 
virtuais, estima que cada feriado seja responsável por derrubar as 
vendas em até 9% entre seus anunciantes, na comparação com dias 
normais. Já um estudo da Confederação Nacional do Comércio, aponta 
que o prejuízo se estende também ao varejo físico e à indústria. A 
entidade aponta que, no ano passado, por conta dos feriados, varejo 
e indústria deixaram de lucrar R$ 22 bilhões e R$ 66 bilhões, respec-
tivamente. Mas existem maneiras de mudar esse cenário. Rodrigo 
Genoveze, Country Manager da rede de afi liação Awin no Brasil, 
orienta como o lojista pode melhorar seu desempenho em períodos 
menos aquecidos (www.awin.com/br).

A tecnologia está domi-
nando diversas áreas das 
empresas e a cada dia que 
passa vem mudando o jeito 
com que empresas atingem 
seus objetivos. Com o setor de 
recrutamento não é diferente: 
neste sentido, a novidade são 
as chamadas "HR techs".

O termo HR Tech é em-
pregado para empresas de 
tecnologia que aplicam suas 
soluções para resolver proble-
mas ligados a recrutamento 
e seleção, além de outros 
desafi os das áreas de recursos humanos. Os números são 
animadores: segundo um estudo da CB Insights publicado em 
março de 2017, em 2016 foram investidos globalmente US$ 2.2 
bilhões no segmento de HR Tech.

O mercado de recrutamento - uma parte específi ca e funda-
mental do RH - é bastante tradicional. Empresas de recrutamento 
profi ssional, as famosas "agências" e "headhunters", nasceram 
em sua maioria em meados do século XX e focaram em suprir 
requisitos específi cos de empresas na busca por talentos. No 
entanto, ironicamente, a maior parte das start-ups que inicial-
mente focaram em RH não se concentraram de forma específi ca 
em encontrar talentos de alta qualidade.

Desde o advento da Internet, as start-ups que de alguma forma 
se concentraram sobre o RH se restringiram basicamente a sites 
de vagas massifi cados ou sistemas de gestão de processos (os 
famosos ATS). Apenas recentemente, surgiram empresas digitais 
focadas em entregar às empresas os melhores candidatos, e não 
apenas uma plataforma para se conectar com sites de vagas.

Esse setor já caminha a passos largos nos mercados ameri-
cano e asiático. Empresas como Hired e Lagou já receberam 
centenas de milhões de dólares em investimentos de Venture 
Capital. O próprio Google resolveu atacar o problema ajudando 
os candidatos, lançando a plataforma Cloud Job Discovery, que 
utiliza inteligência artifi cial para auxiliar candidatos a desco-
brirem quais vagas podem ser mais adequadas aos seus perfi s.

Como no exemplo do Google Cloud Job Discovery, as principais 
tendências no setor de HR tech envolvem "Inteligência Artifi cial" 

e "Candidate Experience". A 
primeira, que dispensa apre-
sentações, envolve o uso de 
quantidades maciças de dados 
que são usados para "treinar" 
robôs para reconhecerem 
bons perfis. O "Candidate 
Experience", por sua vez, é 
mais recente e envolve o uso 
de tecnologia para colocar o 
candidato no centro do seu 
processo seletivo. HR techs 
focadas em candidate expe-
rience constituem um grande 
aliado para empresas que bus-
cam os melhores candidatos. 

Ao colocar o candidato no centro do processo, agilizam signifi -
cativamente a contratação. Para se ter uma ideia, consultorias 
e headhunters demoram em torno de 52 dias para preencher 
uma vaga. Com esse tipo de tecnologia, as plataformas de HR 
Tech fecham uma posição com uma velocidade 50% maior que 
o modelo tradicional de contratação.

Se as empresas de HR Tech estão desenvolvendo todas essas 
ferramentas para identifi car talentos, é interessante sabermos 
como a nova geração vem enxergando o atual mercado de tra-
balho, afi nal, é ela que constitui o principal alvo a ser impactado 
por essa evolução. De acordo o CB Insights, 22% dos millenials 
estão em busca de treinamento e desenvolvimento dentro de uma 
empresa. Além disso, este perfi l de profi ssional está em busca de 
uma boa experiência dentro de uma corporação e tende a aceitar 
salários mais baixos, desde que isso venha atrelado a felicidade. 
Para os millenials, a realização profi ssional está totalmente 
ligada à qualidade de vida e à felicidade pessoal. Em recente 
estudo sobre a força de trabalho desta era, a PwC mostra que 
a adaptabilidade é a chave do futuro para as organizações, os 
indivíduos e a sociedade enfrentarem essas mudanças. Assim, 
se de uma ponta o processo de recrutamento está em cons-
tante reinvenção, as empresas também precisam acompanhar 
essa transformação do público que pretende conquistar. Caso 
contrário, será impossível atrair grandes talentos.

(Fonte: Lucas Mendes é cofundador da Revelo,
plataforma de recrutamento digital).

A nova geração de recrutamento e 
recursos humanos

Robson Costa (*)

Um produto ou serviço que veio ou foi efetuado da forma 
errada, um atraso na entrega e nos prazos, problemas 
de pagamento ou relacionamento – Não importa. O 

SAC é o primeiro requisito de um cliente insatisfeito. E 
é justamente neste canal de comunicação tão primordial 
dentro de uma empresa que ocorrem as maiores crises e 
desgaste de relacionamento com os clientes. É como um 
"ping-pong" de problemas que costumo chamar de Disk-
-Estresse. Por isso que um bom atendimento telefônico faz 
toda a diferença nos resultados da sua empresa.

Todos já conhecem essa novela: primeiro, a gravação que 
lhe direciona ao atendente; o atendente que informa que 
esse problema não será resolvido ali e transfere a ligação; 
outro atendente que pede para ligar em outro número; e o 
outro número que deixa a música de fundo enquanto você 
aguarda na linha; os mesmos dados solicitados, o mesmo 
discurso da reclamação. Quando desligar, provavelmen-
te já terá passado meia hora do seu dia e ainda assim o 
problema não será resolvido. Não é à toa que os SACs de 
operadoras são os líderes de reclamação no Procon e no 
site Reclame AQUI.

Estudos indicam que 88% dos clientes preferem resolver 
solicitações com empresas e profi ssionais por telefone, sen-
do que 74% voltam a fazer negócio se os problemas forem 
resolvidos satisfatoriamente, e 26% deixam de contratar 
um serviço ou de comprar por um canal de atendimento 
ruim. Resumindo, uma empresa que não possui boa ges-
tão de atendimento via telefone perde tempo, dinheiro e 
oportunidade de vender mais e melhor.

SAC necessita de maior 
atenção por parte de empresas
Líder de reclamações no país, SAC requer atenção especial para que os atendimentos não se tornem os 
prejuízos da sua empresa

Uma empresa com administração ruim nos serviços de 
SAC deixa o cliente com uma sensação de incapacidade 
ou incompetência, pois não possui domínio para prestar o 
suporte necessário. Além disso, como é comum no mundo 
corporativo, o PABX das empresas costuma ser terceiriza-
do e o cliente fi ca de "espectador", enquanto operadoras, 
técnicos, provedores e mantenedores – ou seja, os forne-
cedores dos serviços – brigam entre si, buscando culpados 
e jogando o cliente de um lado para outro.

A melhor solução para este tipo de problema está em 
um conceito inovador no mercado: a Gestão Unifi cada em 
Telefonia. Ela consiste em cuidar de todas as operações do 
início ao fi m, dedicando tempo exclusivamente para o bom 
atendimento do cliente e resolvendo-os rapidamente. Isso 
vai desde melhorias na infraestrutura, até gerenciamento 
de links, prestar consultorias e administrar quaisquer pro-
blemas. Aliado às melhores tarifas é possível observar, em 
questão de meses, a redução dos custos para as empresas.

Um bom atendimento de SAC é sinônimo de economia, 
satisfação dos clientes e lucro no fi m do mês. Pequenas 
atitudes podem trazer grandes resultados, e é importante 
não deixar que a sua telefonia caia nos altos índices de 
reclamações.

(*) É diretor do Grupo Encanto Telecom )http://encantotelecom.com.br).

Controle de pirataria de próxima geração
A Irdeto, líder mundial em segurança de 

plataformas digitais, anuncia lançamento 
de solução de controle de pirataria de fu-
tura geração. Oferecendo aos proprietários 
e gestores de conteúdo a agilidade neces-
sária,  a solução de detecção e interrupção  
imediata de pirataria online tem novas 
ferramentas de descoberta de vídeos com a 
supervisão de analistas especializados, pes-
quisas de sites multilíngues, midias sociais 
integradas e descoberta de mecanismos de 
busca, bem como descoberta de stream 
peer-to-peer (P2P), como SoapCast e Ace 

Stream. Esses novos recursos permitem 
que os proprietários e distribuidores de 
conteúdo identifi quem de forma rápida e 
precisa e encerre o conteúdo pirateado.  

 O Irdeto Piracy Control é uma solução com 
recursos de  inteligência artifi cial e aprendiza-
gem de máquinas para a detecção automática 
de logotipos, reconhecimento de texto e facial, 
de mpressões digitais de vídeo para marcação 
automatizada de metadados. "Os operadores 
precisam expandir suas estratégias para com-
bater a redistribuição de conteúdo pela inter-
net, incluindo soluções proativas de controle 

de pirataria que identifi quem e gerenciem 
fontes de conteúdo pirateadas disponíveis", 
afi rmou Sam Rosen, vice-presidente da ABI 
Research. "Os provedores de conteúdo devem 
trabalhar internacionalmente para coordenar 
e proteger os esforços anti-pirataria, manten-
do o valor de seus direitos de licenciamento, 
protegendo a distribuição legal de conteúdo. 
Em ambos os casos, as soluções de controle 
de pirataria devem incluir um conhecimento 
operacional robusto combinado com ações 
adequadas de execução a curto e longo prazo" 
(www.irdeto.com.).
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA 
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ

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

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

Esta segunda é o décimo nono dia da lunação. A Lua ainda transita pelo signo de Libra. Por isso durante toda a 

manhã e metade da tarde desta segunda-feira aproveite para procurar as pessoas e manter diálogos produtivos 

que irão resolver questões pendentes. À tarde com a Lua em Libra até as 16h47 tudo deve ser muito equilibrado. 

As situações justas e harmoniosas terão a preferência. Depois a Lua fi ca fora de curso e aí é melhor seguir a 

rotina e não esperar demais dos acontecimentos.
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Encontre respostas para seus 
problemas comunicando-se com 
os outros para manter o bom 
entendimento e a colaboração. Deve 
manter um contato maior com a 
pessoa amada e o ambiente e apenas 
fazer planos antes do aniversário, 
porém sem executá-los por enquanto, 
saiba esperar. 67/367 – Vermelho 

Quebre a rotina neste começo de 
semana e tente surpreender seu 
parceiro. Sendo mais atencioso e 
ouvindo opiniões será mais fácil 
enfrentar os desafios. Possíveis 
alegrias com os amigos e familiares, 
mas cuidado com a indecisão, não 
convém abafá-las nem deixar que se 
expandam demais 50/150 – branco.

A Lua em Libra até a tarde ajuda 
a equilibrar relações com a pessoa 
amada, com os fi lhos ou os familiares. 
Pode melhorar seu prestígio e seus 
ganhos materiais em consequência. 
A época é boa para começar levar 
adiante o que já foi iniciado no 
passado e estava parado. 92/292 
– Amarelo.

A velocidade dos acontecimentos 
pode não ser a esperada, mas boas 
chances surgem para o futuro. Siga 
com muita cautela e mantenha 
o bom humor mesmo diante de 
trabalhos árduos. A imprudência 
e a discriminação podem causar 
problemas até o fi nal deste curto mês 
de fevereiro. 34/434 – Azul.

Deve mudar o modo de se comunicar 
com o mundo a sua volta e será mais 
fácil obter conquistas. Reconsidere 
alguns pontos de vista no seu 
ambiente, sem querer mandar em 
tudo. O dia é bom para grandes 
negócios que logo irão trazer 
transformação a sua vida. 29/429 
– Amarelo.

Pode ser mais difícil manter 
bons relacionamentos se não se 
comunicar até que o Sol esteja em 
Peixes, o seu signo oposto. Assim 
como pode encerrar, pode também 
conquistar parcerias ou sociedades. 
A vida se encarregará de renovar 
seu espírito através de novas uniões 
sociais. 82/282 – Cinza.

Há mudanças mais profundas 
do que as esperadas pela frente, 
precisa preparar-se para novidades. 
A estreiteza de raciocínio e a 
arbitrariedade não devem dominar 
seus atos. As precipitações a as 
mudanças de humor tendem a 
provocar  perdas  rápidas  e 
inesperadas. 67/467 – Amarelo.

Bom dia para fazer as pazes com seu 
amor e superar injustiças que ainda 
provoquem magoa. Pode perceber o 
que vem impedindo sua felicidade e 
irá superar difi culdades. Dedique-se 
um pouco mais ao ambiente familiar 
que lhe dará uma base emocional 
mais sólida. 62/262 – Branco.

Novos ambientes e conversas 
abertas e sinceras melhoram as 
relações sociais e sentimentais. 
Faça amigos e divirta-se, mas evite 
cometer excessos e exageros que 
serão prejudiciais à saúde e ao bolso. 
Bom para atividades de prestação 
de serviços e negócios comerciais. 
11/311 – Amarelo.

Procure manter a paz junto das 
pessoas conservando o respeito 
e amizade delas. Preserve aquilo 
que possui, embora possa achar 
que precisa de muito mais. A 
imprudência e a ganância atrapalham 
o seu sucesso e diminuem os seus 
lucros.  56/456 – Azul.

O Sol em seu signo até a metade 
do mês lhe dá força total, mas 
só deve entrar em ação após o 
aniversário. Pode dedicar-se a 
novas atividades e aperfeiçoar 
seu trabalho. As dificuldades 
acontecem no ambiente social e só 
com diplomacia serão superadas. 
66/466 – Verde.

Com a Lua em seu signo dá um clima 
de gentileza e elegância, ótimo para 
resolver impasses em seu ambiente. 
Aplique sua poderosa imaginação ao 
trabalho e mantenha a determinação. 
É tempo de encontrar o perfeito 
equilíbrio entre o repouso e trabalho 
e não deixar nada para depois. 
12/612 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 05 de Fevereiro de 2018. Dia de São Isidoro, 
São Genuíno, Santa Adelaide de Vilich, Santa Águeda, e Dia do 
Anjo Lecabel, cuja virtude é a cautela. Hoje aniversaria a atriz 
Regina Duarte que faz 71 anos, a atriz Barbara Hershey nascida 
em 1948, o cantor, compositor, guitarrista e baterista Edgard 
Scandurra que faz 56 anos, o jogador Cristiano Ronaldo nascido 
em 1985 e o jogador de futebol Neymar que completa 26 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia é mais formal no que diz respeito à 
manutenção da saúde e da forma física. Gosta de seguir métodos 
preestabelecidos e comprovados para alcançá-las e mantê-las. 
Tem tendência a ser teimoso ou temperamental, tem necessidade 
de se disciplinar para aproveitar seus múltiplos talentos. A boa 
capacidade de organização o leva a alcançar posições elevadas. 
Não se sente à vontade no trabalho em ambientes fechados, 
nem se sente bem com os horários rígidos. Pode ser reservado 
e desconfi ado.

Dicionário dos sonhos
INUNDAÇÃO- Ver uma grande, abandono no amor. 
Ser vítima dela, doença grave. Afogar- se nela, traição. 
Salvar- se, tem amigo leal. Outras pessoas nela, terá 
difi culdades no amor. Perder bens, felicidade no jogo. 
Ver números da sorte: 16, 24, 32, 44 e 79.

Simpatias que funcionam
Para ter mais carinho do marido: Pegue uma 
folha de papel branco uma caneta vermelha e um sino 
pequeno. Desenhe na folha dos corações do mesmo 
tamanho, escreva seu nome e o do seu amado em 
cada um. Coloque os corações embaixo do sino e dê 
tantas badaladas conforme for a idade somada do 
casal. Em seguida reze um Pai Nosso.

Refl exões
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Andréa Macera como Mafalda Mafalda.

Com um roteiro surpreendente, a trama conta a estória de 
Mafalda Mafalda (sim, o nome é duplo mesmo), uma artista 
de cabaré banida pelo seu público após uma apresentação 
malsucedida e que agora tenta reconquistar a plateia e se 
explicar sobre o que realmente aconteceu. Interpretado pela 
atriz e palhaça Andréa Macera a peça “Sobre Tomates, Ta-
mancos e Tesouras” conta que, a protagonista se transforma 
na ré, no inspetor de polícia, com muitos enigmas a serem 
desvendados pelo público. O espectador, considerado “o 
público do lado de cá”, logo descobre que algo mais de grave 
se passou na fatídica apresentação. Algo que envolve o uso de 
uma tesoura, de tomates e de um pesadíssimo tamanco do Dr. 
Scholl, que acaba por se constituir em um assombroso caso 
de polícia. Sobre “Tomates, Tamancos e Tesouras” também 
oferece um olhar feminino sobre um universo que costuma 
ser atribuído aos homens: o sombrio mundo do crime, das 
armas, do cigarro, da bebida e dos inspetores de polícia. Toda 
essa trama conta com o toque divertido do circo, do palhaço, 
neste caso, de uma palhaça nada convencional.

 
Serviço: Teatro Municipal da Lapa Cacilda Becker, R. Tito, 295, tel. 3864-4513. 

Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 20. Até 04/03.

Entrada franca 
“Quarto 19”, peça inspirada no conto homônimo da escritora 

britânica Doris Lessing fala sobre a liberdade das mulheres na 
sociedade patriarcal. Com Amanda Lyra. E, a peça “Laborató-

rio sexual (que comece o jogo)” mostra o cotidiano de uma 
companhia de teatro, apresentando os bastidores dos ensaios 
diários e de um estudo cênico para uma peça sobre sexo. Com 
Lu Monteiro, Giovana Adolpho, Rafael Brandão, Marcos Paulo 
Moreira, Thiago Azanha e Matheus Spadari. Todas as peças 
são gratuitas e possuem 30 lugares por sessão. É necessário 
retirar o ingresso com uma hora de antecedência. 

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 3221-
4704. Quarto 19: Sextas às 20h e aos sábados às 18h. Laboratório Sexual: De segunda 
a quarta às 20h. Entrada franca. Até 31/03.

Nota - musical
Afi cionado por quadrinhos desde criança, 

Emicida coloca nas ruas uma música inédita, 
em homenagem a um de seus heróis da Marvel 
preferido: Pantera Negra. O clipe tem direção de 
Fred Ouro Preto, que também esteve à frente do 

vídeo de “Triunfo” e do DVD “10 Anos de Triunfo”, 
gravado no ano passado com lançamento previs-
to para este semestre. O vídeo foi fi lmado num 
galpão em São Paulo durante uma madrugada 
e também conta com ilustrações e animações 
da produtora Fat Dog Animations. Para ouvir, 
acesse: (https://onerpm.lnk.to/Emicida).

Obra de Carlos Garaicoa.

Em que medida a arquitetura 
pode ser entendida como moldura 
de uma sociedade? Quais os papéis 
desempenhados pela disciplina 
num contexto de urbanização? 
Como ela se curva a eventuais 
pressões políticas, ideológicas ou 
mesmo sociais? Essas são algumas 
das indagações que cercam e es-
truturam a obra de Carlos Garaicoa 
na exposição Carlos Garaicoa: ser 
urbano. A mostra  reúne 8 traba-
lhos do artista. Entre instalações, 
vídeos, fotografi as, maquetes e 

desenhos, as obras apresentam 
a viagem criativa do autor, para 
quem a cidade tem papel funda-
mental. O artista constroi uma 
poética, que coloca em contraste 
questões sociais, econômicas e po-
líticas que impactam diretamente 
na formação das subjetividades 
e dos conhecimentos do mundo 
contemporâneo.

Serviço: Espaço Cultural Porto Seguro, 
Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos 
Elíseos, tel. 3226-7361. De terça a sábados 
das 10h às 19h e aos domingos e feriados 
das 10h às 17h. Entrada franca. Até 06/05.

A cantora Maria Alcina leva 
seu humor e alegria para o 
Carnaval com o show “Espí-
rito de Tudo”. O  repertório 
é composto por composições 
de Caetano Veloso. Alcina 
estará acompanhada por Gus-
tavo Souza (bateria), Ricardo 
Prado (baixo) e Rovilson 
Pascoal (guitarras). Assim 
que foi revelada no Festival 
Internacional da Canção com 
a emblemática Fio Maravilha, 
em 1972, Maria Alcina foi 
contratada para gravar seu 
primeiro disco e uma das 
músicas escolhidas foi Mamãe 
Coragem, de Caetano Veloso 
e Torquato Neto. Desde então 
o compositor baiano passou a 
fazer parte do repertório da 
cantora que em 2017 gravou 
o CD Espírito de Tudo, no 
qual revisita todas as fases 
da carreira do compositor. 
Todas as décadas de Caetano 
estão presentes nas músicas 
que integram o álbum. Três 
delas, A Cor Amarela (2009), 
Rock’n’Raul (2000) e Rocks 

Maria Alcina

“Espírito de Tudo”
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(2006), até então tinham sido 
gravadas somente pelo com-
positor. O repertório inclui, 
ainda, A Voz do Morto (1968), 

Fora da Ordem (1991),Língua 
(1984), O Estrangeiro (1989), 
Os Mais Doces Bárbaros (1976) 
e Tropicália (1968).

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. 
Barão de Piracicaba, 740,  Campos Elí-
seos, tel. 3226-7300. Terça (13) às 21h. 
Ingressos: R$ 50 e R$ 30.

Divulgação

Uma atitude
muda tudo

Neste dia de sua vida, queri-
do(a) amigo(a), acredito que 
Deus quer que você saiba…Que 
a Sua Contribuição para o Dia 
de Hoje...pode defi nir o palco 
de um tipo inteiramente dife-
rente de ano. Engraçado como 
as coisas funcionam. Às vezes, 
a menor escolha, aquela que 
você pode fazer dentro dessas 
24 horas, pode colocar em movi-
mento as energias trazendo-lhe 
enorme bem e alegria. Assista 
ao dia, então, e observe como 
você se move através dele. Você 
pode não saber quando você 
está defi nindo as energias em 
movimento. Mas você sempre 
está. Com tudo, na verdade, 
com o que você pensa, diz e faz.

Amor, Seu Amigo.

Neale Donald Walsch

Instalações
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INICÍO A COLUNA comentando o lançamento de um novo 
talento da Música Popular Brasileira, o cantor Juninho Araújo,-
que também é compositor, instrumentista e produtor musical. 
Começou sua carreira musical aos sete anos de idade ao gravar 
o primeiro disco Gospel com grande participações de notáveis 
músicos, como Caçulinha.

ALGUM TEMPO DEPOIS INTERROMPEU SUA CARREI-

RA GOSPEL e com seu irmão Jack formou o grupo ‘Benkerê’, 
no qual era vocalista. Se apresentou em várias casas noturnas 
até ser contratado pela gravadora Sony Music. Participou do 
programa ‘Fama’, da Rede Globo, e com isso fez várias apresen-
tações pelo Brasil ao lado de conhecidos artistas.

ATUALMENTE ESTÁ EM CARREIRA SOLO, no estilo 
que mais o identifi ca (Samba, Pop Soul), onde alterna músicas 
mais dançantes e românticas. Juninho Araújo é carismático e 
muito querido no meio artístico. O ano passado a RVS Produções, 
através de seu diretor geral Valdir Vieira, assumiu a carreira do 
cantor produzindo seu novo disco.

SERÁ JURADO DO CONCURSO MUSA DO CARNAVAL 

DE SÃO PAULO, na Choperia Espetinho do Juiz, na zona leste, 
onde estará cantando também as músicas de seu novo CD. É a 
grande promessa para este ano na Música Popular Brasileira.

SÍLVIO SANTOS DESISTIU DE MUDAR A GRADE DE 

PROGRAMAÇÃO da SBT. A insistência em contratar Ricardo 
Boechat, que apresenta o Jornal da Band, tem obrigado o dono 
do SBT a fazer inúmeras reuniões com os seus diretores. Sílvio, 
confi rmou que sua emissora esse semestre não vai demitir mais 
ninguém.

O PROGRAMA DO RATINHO QUE SE CONSOLIDOU 

COMO VICE-LÍDER no horário recebeu na segunda-feira  o 
presidente Temer, a pedido de Sílvio Santos. Na oportunidade o 
programa foi gravado e montado com as perguntas previamente 
escolhida pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, 
onde não se falou de corrupção apenas de assunto de interesse 
do governo.

A REDE TV ESTÁ ANUNCIANDO REFORMULAÇÕES 

NA SUA GRADE de programação. Com um percentual muito 
baixo de audiência, não chegando a 1%, a emissora visa popu-
larizar sua grade de apresentações e arriscam contratar novos 
artistas. Resta saber com que dinheiro.

POR OUTRO LADO, QUEM NÃO SAI DA MESMICE É 

A TV GAZETA que mantém uma grade de programa ‘imexível’.  
Há muito tempo sem interesse de reformulação, não consegue 
pontuar no IBOPE, perdendo audiência até para a TV Cultura 
e Rede TV.

FRASE FINAL: A melhor maneira  de prever o futuro é criá-lo.

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

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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Uma pizzaria de Milão lançou uma 
proposta inovadora para seus clientes: 
eles pagam, de acordo com uma tabela, 
o quanto acham justo por cada uma das 
pizzas que consumirem. O proprietário da 
Ambaradan, Paolo Polli, foi quem inseriu 
essa proposta em seu restaurante. O cliente 
faz a sua refeição e, na hora de pedir a con-
ta, os funcionários pedem uma avaliação. 

Eles dão as opções: melhorou, bom e 
excelente. A ideia se torna uma maneira 
meritocrática, e faz com que os funcionários 
se dediquem cada vez mais por um bom 
trabalho. Por exemplo: uma pizza marghe-
rita pode custar seis euros se a experiência 
for avaliada como “melhorando”, sete euros 
como “bom” e oito euros se “excelente”. De 
acordo com o mesmo princípio, a cerveja 
artesanal pode custar quatro, cinco ou seis 
euros - assim com o vinho, que pode valer 
entre cinco e sete euros.

Segundo Polli, a ideia surgiu após ele 
se colocar no lugar de seus clientes. Para 
ele, pagar uma conta de restaurante não 
se baseia apenas nos bons pratos pedidos, 

O ítalo-suíço Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Infantino chegou a Casa-
blanca para participar do 
congresso da Confederação 

Africana de Futebol (CAF), 
e foi imediatamente aborda-
do pelos jornalistas sobre o 
suposto apoio à candidatura 
norte-americana por causa de 
algumas declarações feitas em 
Dubai, quando disse que “as 
candidaturas conjuntas são 
uma boa idéia”

Ao ser questionado em solo 
marroquino por esse comen-
tário, Infantino disse que 
também aprecia a “candidatura 
do Marrocos”, segundo infor-
mou o jornal digital “Le360.
ma”. Perante a insistência dos 
jornalistas, Infantino lembrou 

Trecho “vossos fi lhos” foi alterado para “todos nós”.

O Senado canadense aprovou 
um projeto de lei que altera um 
trecho nacional para estabele-
cer “neutralidade de gênero”. O 
verso “In all thy sons command” 
(“Sob vossos fi lhos comanda”, 
na tradução livre) será substi-
tuído por “In all of us command” 
(“Sob todos nós comanda”).

Mas, para a lei entrar em 
vigor, ainda é necessária a 
autorização de Julie Palyette 
- governadora-geral e repre-
sentante ofi cial da monarquia 
britânica no Canadá. O

título da canção O Canadá 
é inspirado em um poema de 
Robert Stanley Wer de 1906. 

Fifa: não há candidato favorito para 
sediar Copa do Mundo de 2026

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, negou na sexta-feira (2), no Marrocos, que haja um candida-
to favorito para sediar a Copa do Mundo de 2026, e disse que aprecia a candidatura conjunta de EUA, 
Canadá e México assim como a do Marrocos

acontecerá no próximo dia 13 
de junho, em Moscou.

Contrariando Infantino, 
o atual presidente da CAF, 
Ahmad Ahmad, mostrou seu 
apoio ao Marrocos e, segundo 
a imprensa local, é possível 
que toda a Confederação 
Africana de Futebol emita 
neste fim-de-semana uma 
mensagem clara para mostrar 
seu apoio ao país africano. 
O Marrocos insistiu muito 
no caráter africano de sua 
candidatura no momento de 
apresentá-la, com a espe-
rança de ganhar o máximo 
apoio entre as 53 federações 
africanas, que somarão 25% 
do total de votos (ABr/EFE).

que “as regras são muito 
claras e a obrigação da Fifa 

é respeitá-las”, e e anunciou 
que a votação defi nitiva que 
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Canadá muda letra de hino para criar 
neutralidade de gênero

A canção foi adotada em 1980, 
em substituição a “God Save 
the Queen”.

Desde então, mais de 10 
tentativas de alteração foram 
solicitadas. A única de sucesso 
foi feita pelo deputado Mauril 
Belanger, em 2016 - que mor-
reu pouco depois de formular 
o projeto. O primeiro-ministro 
do país, Justin Trudeau, de-
monstrou apoio à lei no Twit-
ter. “O projeto de Mauril para 
deixar ‘O Canada’ com gênero 
neutron passou pela terceira 
leitura no Senado - outro passo 
positivo na igualdade de gêne-
ro” (ANSA).
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Cliente escolhe quanto quer pagar 
em pizzaria da Itália

Valor é equivalente à experiência que o cliente teve no local.
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mas sim em uma boa recepção, um bom 
atendimento e um local aconchegante. As 
pizzas seguem a tradição napolitan e os in-
gredientes, por exemplo, são da Campânia, 
como o “fi ordilatte” de Agerola, um queijo 
fresco com leite de vaca que recebe uma 

produção especial na região.
“Nós nos preocupamos muito com a mas-

sa, tanto que a gente faz isso com a água 
Lauretana, uma das melhores do mercado 
na minha opinião, para manter a leveza 
alta’’, comenta o proprietário (ANSA).

Quando o assunto é dieta e alimentação, 
é comum ouvir falar da importância das 
proteínas e existem boas razões para isso. 
No caso da proteína do leite, sua atuação 
engloba várias funções do organismo. Ana 
Paula Del’Arco, nutricionista e consultora 
da Viva Lácteos (Associação Brasileira de 
Laticínios), mostra quatro de seus bene-
fícios à saúde.
 1) Garantem o constante fornecimento 

de aminoácidos - As proteínas lác-
teas são compostas pelas caseínas 
(proteínas altamente estáveis, com 
metabolização mais lenta e absorção 
contínua) e pelas proteínas do soro 
(conhecidas como whey-protein e 
absorvidas mais rapidamente), que 
representam 20% das proteínas do 
leite e se destacam por sua impor-
tância na síntese de proteínas do 
sangue e dos tecidos. A combinação 
de fornecimento de proteínas e 
aminoácidos em períodos diferentes 
garante que o corpo tenha sempre à 
disposição os elementos necessários 
para desempenhar devidamente suas 
funções.

 2) Ajudam na construção de massa 
muscular - Os aminoácidos de cadeia 
ramifi cada (leucina, isoleucina e vali-
na), também conhecidos como BCAA 
(Branched-Chain Amino Acids), são 
encontrados no soro do leite e atuam 
na recuperação dos músculos depois 
de exercícios físicos, bem como na 
sua regeneração durante o repouso, 
fatores essenciais da construção e 
fortalecimento de massa muscular.

Benefícios da proteína 
do leite para a saúde

 3) Atuam na proteção do organismo 
- Além de suas características cons-
trutoras, o soro do leite contribui 
também para as respostas imonuló-
gicas, antimicrobianas, antivirais do 
organismo, e ainda para as funções 
que protegem a mucosa gástrica e o 
sistema cardiovascular.

 4) Dão sensação de saciedade - As 
moléculas da proteína do leite têm 
características bioquímicas mais 
complexas, o que aumenta o tempo 
de sua digestão. Isso resulta na 
sensação de saciedade, fazendo com 
que se ingira menos quantidade de 
alimentos.

“É sempre importante lembrar que ne-
nhum alimento ou nutriente atua sozinho 
no organismo. A proteína do leite contribui 
de várias formas para o bom funcionamento 
do nosso corpo, mas é necessário ter uma 
alimentação equilibrada para garantir os 
benefícios de todos os nutrientes”, salienta 
Ana Paula (ABL).
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Há muitas situações irritantes 
no dia a dia. Uma delas é quando 
sua pálpebra insiste em tremer 
e, neste caso, não há nada que 
você possa fazer, a não ser es-
perar passar. O nome médico 
deste tremor nas pálpebras é 
mioclonia ou mioquimia pal-
pebral. Se isso acontece com 
você com frequência, é preciso 
prestar atenção, pois na maioria 
dos casos está ligado a quadros 
de estresse.

Segundo a oftalmologista 
Dra. Tatiana Nahas, Chefe do 
Serviço de Plástica Ocular da 
Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo, o tremor nas 
pálpebras é uma condição, 
geralmente, benigna. “Na maio-
ria dos pacientes, a mioclonia 
palpebral é um sinal de cansaço 
crônico, de ansiedade, de con-
sumo excessivo de cafeína ou 
de álcool ou ainda de defi ciência 
de magnésio. Trata-se de uma 
queixa constante na prática 
clínica”, explica.

Qual a relação do estresse 
com o olho? - Dra. Tatiana 
explica que quando estamos 
estressados, liberamos hormô-
nios, como o cortisol, que vão 
para o sistema nervoso autôno-
mo (responsável por controlar 
funções como respiração e 
digestão). “Lá, eles geram 
estímulos para as pálpebras e 
isso faz com que elas tenham 
contrações involuntárias e re-
petitivas das fi bras do músculo 
orbicular palpebral”.

Mas, não é só o estresse que 
pode fazer suas pálpebras tre-
merem. O consumo além da 
conta de café e álcool também 
tem relação com a mioclo-
nia. Outra causa comum é 
a deficiência de magnésio, 
mineral ligado à transmissão 
de impulsos nervosos e às 
contrações musculares. O 
cansaço visual pode levar ao 

Tremor nas pálpebras 
pode ser sintoma

de estresse
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tremor. Horas em frente ao 
computador, falta de óculos 
ou lentes com graus inade-
quados também são causas 
da mioclonia, assim como o 
olho seco.

Gerenciamento do estresse 
- Não há nenhum tratamento 
para o tremor nas pálpebras. “O 
que é recomendado ao paciente 
é gerenciar o estresse, diminuir 
a ingestão de cafeína e álcool e 
trabalhar nos outros fatores de 
risco passíveis de prevenção, 
como reduzir a quantidade de 
horas em frente ao computador, 
consumir alimentos ricos em 
magnésio e assim por diante”, 
comenta a médica.   

Tremores acompanhados 
de outros sintomas devem ser 
investigados.

A mioclonia pode durar 
alguns minutos e persistir du-
rante semanas, principalmente 
quando ligada ao estresse. “Não 
há com o que se preocupar se 
não existirem outros sintomas 
relacionados. Entretanto, se 
o tremor persistir e outras 
manifestações surgirem, como 
contrações musculares nos bra-
ços e nas pernas, alteração da 
força, cansaço crônico, perda 
de peso, alterações visuais, no 
paladar, olfato, entre outros, é 
preciso procurar investigar”, 
fi naliza Dra. Tatiana.

Modeladores de vidro 
podem ter profi ssão 

regulamentada
A Comissão de Assuntos Sociais do Sena-

do analisa, de forma terminativa, o projeto 
que regulamenta o exercício da profi ssão 
de soprador, moldador e modelador de 
vidros. A autora do projeto é a senadora 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM). 

Pelo texto, o soprador, moldador e mode-
lador de vidros é o profi ssional responsável 
pelo planejamento e execução de ativida-
des de sopro, moldagem e modelagem de 
vidro fundido ou incandescente e materiais 
afi ns; pela produção de peças artístico-ar-
tesanais, objetos e utensílios de vidro ou 
similares, de forma manual ou por meio de 
equipamentos de vidraria e pelo controle 
de qualidade de processos de produção e 
produtos de vidro.

A proposta estabelece que poderão exer-
cer o ofício os portadores de certifi cado 
de curso técnico específi co expedido por 
instituição de ensino ofi cial ou reconhecida 
pelo MEC; os possuidores de diplomas de 
curso de formação específi co, com carga 
horária mínima de 200 horas-aula, expe-
dido por instituição de ensino ofi cial e os 
trabalhadores que já exerçam a profi ssão 
até a data de entrada em vigor da nova Lei.

Ao justifi car o projeto, Vanessa afi rmou 
que a proposição segue uma tendência já 
há muito observada no Parlamento, que é 
de regulamentar profi ssões e ofícios. Para 
a autora, o profi ssional responsável pela 
manipulação do vidro incandescente é es-
sencial para a produção de diversos itens de 
vidro e cristal, desde esculturas e produtos 
artesanais decorativos até objetos de uso 
médico e laboratorial. Vanessa informa que 
o setor de vidraria é de grande relevância 
econômica e que já dispõe de razoável es-
trutura educacional (Ag.Senado).



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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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Roberto Giacundino – Pandorga – Um pre-
sente brilhante, exitoso poderá ser conspurcado por 
um deslize no passado? Uma repórter investigativa, 
renomada internacionalmente, recebe, no Teatro 
Municipal de São Paulo, uma láurea muito cobiçada. 
No evento, ocorre um assassinato, defl agrando uma 
série de eventos . A vitima é um publicitário. Esse é 

o cenário criado pelo gestor de recursos humanos, para prender 
o leitor, da primeira à última página. Trata-se de um enredo de 
suspense, muito denso, tocante, salpicado de lances inespe-
rados, com fi nal surpreendente. Válido para cinematografi a. 
Entretenimento garantido! 

O Lado Escuro da Madrugada

Rejane Machado – Claudia Pereira Leite 

(Ilustr) - Scortecci – Crianças descobrem um gno-
mo, que cuida das fl ores. Atônitas, o acompanham! 

Descobrem alguns “segredos” sobre elas e passam trata-las 
devidamente. Um belo trabalho gráfi co ilustrativo e ideológico. 
Entre alguns poemas, os infantes aprenderão as delicias de um 

bom tratamento à natureza. Oportuno.

O Médico das Flores
Francisco Vilachã – Do Brasil – Quatro 

interessantes contos, desse ilustre representante 
da ótima literatura nacional, são resgatados em 
forma de quadrinhos. Uma excelente ferramenta 
que, além de difundir valores sociais, políticos e 
pessoais, refl exos de uma época nada distante, fará  

seguramente, que os jovens venham a interessar-se mais pelas 
suas obras, entendendo-as. Muito bom.

Missa do Galo e Outros 
Contos de Machado de Assis

Rebeca Fischer – Scortecci – A experiente 
psicanalista, profunda conhecedora e praticante das 
técnicas de P N L, coloca nessa fundamental obra, 
toda sua brilhante trajetória. A maneira como ele 
está escrito, em sua forma intimista, faz com que o 

leitor sinta-se lado a lado com ela. Sem fl oreios, passo a passo, 
ela dissemina seus conhecimentos e também suas vivências, e ai 
reside o sucesso da obra. Como quem não deseja, suas palavras 
permeiam a mente do leitor, que fatalmente, irá enquadrar-se 
em muitos dos ensinamentos. Difícil mesmo será escolher o 
melhor capítulo. Este escriba, os sorveu inteiramente!! Há 
muito, não via uma obra tão útil e humanamente abrangente. 
Absolutamente factível e necessário!!

Existe Uma Saída: Soluções simples 
para problemas emocionais

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

Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

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

ou ligue para
netjen@netjen.com.br T : 3106-4171
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: SAMUEL UCHENNA OGBODO, estado civil solteiro, profi ssão comer-
ciario, nascido em Enugu-Nigeria, no dia (16/10/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Titus Ogbodo e de Eucheria Nwakaego Ogbodo. A pretendente: 
PRISCILLA CHRISTINA LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Poá, SP, no dia (21/08/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Marcelo Lopes da Silva e de Rosenei dos Santos Lopes da Silva.

O pretendente: ÉRICO BARRENCE ALVES DE DEUS, profi ssão: cantor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 22/08/1989, 
residente e domiciliado na Vila São Nicolau, São Paulo, SP, fi lho de Jesus Alves de 
Deus e de Julieta Ferreira Barrence de Deus. A pretendente: BIANCA FELISE BISPO 
DE LIMA, profi ssão: cantora, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 15/09/1990, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, São Paulo, 
SP, fi lha de Alcemindo Pereira dos Santos e de Gelci Felise da Silva Santos.

O pretendente: ARLINDO RUFINO, profi ssão: advogado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1950, residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rufi no e de Benedita Rufi no. A 
pretendente: CELIA REGINA PUTTINI CASSAVIA, profi ssão: instrumentadora cirúrgica, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 
29/03/1963, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Puttini 
Sobrinho e de Rosa Guerini Puttini.

O pretendente: WALTER ANTONINHO NICOLETTI JUNIOR, profi ssão: técnico em 
informática, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 14/06/1984, residente e domiciliado na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lho de 
Walter Antoninho Nicoletti e de Ivone Cavalheiro Nicoletti. A pretendente: LUCIMARA 
TAVARES MENEZES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo 
André, SP, data-nascimento: 07/06/1976, residente e domiciliada na Vila Ema, São 
Paulo, SP, fi lha de Aristides Tavares Menezes e de Geni Ansanelo Menezes.

O pretendente: CRISTIANO DE ANDRADE FERREIRA, profi ssão: programador de 
produção, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 18/01/1988, residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de 
Agripino Ferreira Neto e de Maria Lucia Pereira de Andrade. A pretendente: NAYARA 
DEISE PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: recepcionista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Cuité, PB, data-nascimento: 20/09/1992, residente e domiciliada na Vila 
Ema, São Paulo, SP, fi lha de Dion Pereira de Oliveira e de Janeide Casado de Oliveira.

O pretendente: WILLIAM GEORGENES SANTOS MACEDO, profi ssão: ajudante de 
pedreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: em Garanhuns, PE, data-nascimento: 
02/05/1985, residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de 
Gilvan Correia de Macêdo e de Maria do Socorro dos Santos Macêdo. A pretendente: 
ADRIANE DOS SANTOS CARNEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 14/05/1987, residente 
e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Carneiro de 
Lima e de Rosalia Aparecida dos Santos.

O pretendente: WINGTH CHARLES DA SILVA, profi ssão: ajudante de serviço, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Jaqueira, PE, data-nascimento: 29/05/1994, residente e 
domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Alaelson Antonio da Silva 
e de Maria de Lourdes Marcolino da Silva. A pretendente: BEATRIZ DOS SANTOS 
CARNEIRO MIRANDA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 25/01/2000, residente e domiciliada no Jardim Independência, São 
Paulo, SP, fi lha de Marcio da Silva Miranda e de Aline dos Santos Carneiro.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: THAIS TIMÓTEO PAVAN MAGALHÃES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1989, residente 
e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Edson Rodrigues de 
Magalhães e de Sueli Aparecida Timóteo Pavan Magalhães. A pretendente: JOSEFA 
MARIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Taquarana, 
AL, data-nascimento: 15/02/1983, residente e domiciliada na Quinta da Paineira, São 
Paulo, SP, fi lha de João Vicente da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: EDINALDO OLIVEIRA LIMA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Aracatu, BA, data-nascimento: 02/09/1968, residente e 
domiciliado na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lho de Jose Antonio de Lima e de Maria 
Oliveira Lima. A pretendente: MARILENE LIMA FERREIRA, profi ssão: diarista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Brumado, BA, data-nascimento: 10/09/1976, residente 
e domiciliada na Vila Ivone, São Paulo, SP, fi lha de Valvidino Joaquim Ferreira e de 
Aurinda Teodoria Lima Ferreira.

O pretendente: ANTONIO JOAQUIM FERREIRA NETO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Brumado, BA, data-nascimento: 22/08/1969, 
residente e domiciliado na Vila Diva, São Paulo, SP, fi lho de Valdivino Joaquim 
Ferreira e de Aurinda Teodoria Lima Ferreira. A pretendente: MARIA ALZIRENE 
FERREIRA LIMA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: em Pau dos 
Ferros, RN, data-nascimento: 31/03/1979, residente e domiciliada na Vila Diva, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Francisco de Lima e de Francisca Ferreira do Nascimento 
Lima.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA, profi ssão: técnico em radiologia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 
20/09/1985, residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho 
de Airton José da Silva e de Ana Maria da Silva. A pretendente: SUE ELLEN PIRES 
DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 25/02/1986, residente e domiciliada no Parque 
Santa Madalena, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Ferreira da Silva e de Ivanilde da 
Costa Pires Silva.

O pretendente: ALEX FEITOSA DE SANTANA, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Itabuna, BA, data-nascimento: 03/04/1978, residente e 
domiciliado na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Gualberto de Santana 
e de Zenildes Lima Feitosa. A pretendente: KATILANE PRATA CALHAU, profi ssão: 
atendente de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Itabuna, BA, data-nascimento: 
18/11/1982, residente e domiciliada na Vila Califórnia, São Paulo, SP, fi lha de Filomeno 
Araújo Calhau e de Rita Maria Sérgio Prata Calhau.

O pretendente: ALEXANDRE ATHANAZIO, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 04/08/1979, residente e 
domiciliado na Vila California, São Paulo, SP, fi lho de Sérgio Athanazio e de Anastacia 
Rojuk Athanazio. A pretendente: MÔNICA AKEMI SASSAQUI, profi ssão: gerente 
comercial, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 
31/03/1971, residente e domiciliada em Santo André, SP, fi lha de Hirobumi Sassaqui e 
de Mitico Sassaqui.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Segundo o Superior 

Tribunal de Justiça 

– STJ, não é cabível 

a condenação no 

pagamento de 

indenização por danos 

morais em caso de 

protesto quando o 

cheque já se encontrar 

prescrito

Tal entendimento consta 
do Informativo de Juris-
prudência STJ nº 616, 

publicado em 17 de janeiro 
de 2018, referente ao recurso 
especial 1.677.772/RJ, sob a 
relatoria da Ministra Nancy 
Andrighi, e se deu sob o fun-
damento de que, embora tenha 
havido a perda da efi cácia exe-
cutiva do cheque, autorizadora 
do protesto, mesmo diante da 
prescrição ainda existiriam 
outros meios jurídicos para 
reaver o seu valor, tais como 
a ação cambial por locuple-
tamento ilícito, a ação de 
cobrança fundada na relação 
causal, e a mais utilizada delas, 
a ação monitória. 

Trata-se de verdadeiro avan-
ço na interpretação do cabi-
mento de danos morais quando 
do protesto de um cheque 
prescrito.

A interpretação, apesar de 
recente, não advém de um en-
tendimento novo, pois a juris-
prudência pátria já se apoiava 
na mesma premissa quando 
fi xou o entendimento de não 
serem cabíveis danos morais in 
re ipsa (presumidos) mesmo 
diante do protesto indevido.

A lógica por trás dessa inter-
pretação é simples: não existe 
dano sem que haja prejuízo. 
Pois bem, apenas a título exem-
plifi cativo, a jurisprudência 
já havia defi nido que não são 
cabíveis danos morais quando 
o protesto, mesmo que inde-
vido, tenha sido realizado em 
face de alguém que já possua 
algum protesto.

A necessidade do dever de 
indenizar moralmente, nos 
casos de protesto indevido, 
advém da restrição de crédito 
imposta àquele que teve seu 
nome apontado apesar de não 
ser devedor, já que ele será con-
siderado um “mau pagador”. 

No caso acima mencionado, 
não haveria dano ao devedor, 
já que o seu crédito já estava 
restringido em razão de apon-
tamento anterior.

Pela decisão do STJ, a lógica 
não é diferente: apesar de o 
título já não ter mais efi cácia 
executiva, ainda não cessou 
o direito do credor de obter 
o crédito através de outros 
meios. Dessa forma, já que o 
cheque continua exigível, e 
o devedor inadimplente, não 
existe dano a ser reparado 
pois a dívida entre as partes 
persiste.

Portanto, a interpretação 
dada ao STJ vem para sanar di-
vergência anteriormente exis-
tente nos Tribunais estaduais, 
pois em parte deles prevalecia 
o entendimento de que com 
a perda da efi cácia executiva 
do cheque também ocorria a 
perda do direito do credor de 
protestar aquele título.

Lembre-se que o protesto 
é uma forma rápida e efi caz 
de forçar o pagamento pelo 
devedor e deve ser manejado 
desde que o cheque ainda seja 
exigível, ou seja, ainda que 
prescrito, ainda haja prazo 
para o manejo de alguma ação 
pela via judicial que possibi-
lite a cobrança do valor nele 
estampado.

Com a nova interpretação, 
portanto, o empresariado 
de modo geral, incluindo 
os comerciantes que lidam 
diretamente com o público e 
aceitam a modalidade de che-
que como pagamento, fi cam 
mais confi antes e certos do 
recebimento dos valores refl e-
tidos nos cheques, pois podem 
contar de forma mais segura 
e estanque de riscos com a 
possibilidade de protesto de 
cheque que tenham recebido 
como pagamento pelos seus 
serviços/produtos, mesmo que 
prescritos.

(*) - É Hugo Drumond Guimarães, 
advogado do FF Advogados,

atua nas áreas do contencioso
cível e Imobiliário.

(hugo.guimaraes@ffl  aw.com.br).

(*) - É Elisa Junqueira Figueiredo - 
sócia fundadora do FF Advogados, 
responsável pelas áreas de direito 

privado com foco em contratos, 
contencioso cível, arbitragem, 

imobiliário, família e sucessões
(elisa.fi gueiredo@ffl  aw.com.br).

A ausência de dano 
moral no protesto de 

cheque prescrito
Hugo Drumond Guimarães (*) e Elisa Junqueira Figueiredo (**)

Diogo Oishi (*)

Arrisco a dizer, que hoje em dia 
são os candidatos que escolhem 
as empresas que irão trabalhar e 
não ao contrário.

Por isso, as organizações cada 
vez mais estão investindo em pila-
res fundamentais para promover 
um bom People Experience, que 
na minha visão deve permear 
toda a jornada do colaborador 
na empresa.

Antes do processo seletivo 
já somos impactados pelas 
campanhas de Employer Bran-
ding, durante o processo somos 
encantados pelas histórias que 
são contadas e quando enfi m 
contratados, no programa de 
integração, fi camos apaixonados 
pelos “mimos” que recebemos. O 
momento de estabelecimento de 
metas e alinhamento de expec-
tativas são reuniões informais 
e divertidas. Feedbacks são 
momentos muito esperados e 
celebrados.

O gestor é o protagonista da 
boa experiência do colaborador 
no trabalho. É no dia a dia que 
as coisas acontecem. Seja em 
uma orientação bem embasada 
que recebemos, uma ajuda para 
realizar uma atividade que não 
temos domínio, dando mais opor-
tunidades, desafi os, promovendo 

uma exposição positiva do traba-
lho realizado, dando feedbacks 
estruturados e construtivos, seja 
em um simples “por favor” ou um 
“parabéns pelo trabalho”.

Uma das melhores campanhas 
de Employer Branding que vi nos 
últimos tempos, ressaltava como 
um dos atributos do seu EVP 
(Employer Value Proposition) 
a qualidade e o preparo do time 
de liderança.

People Experience deve ser 
uma dimensão da Cultura Or-
ganizacional e da estratégia das 
organizações. Promover uma boa 
experiência ao colaborador irá 
refl etir em uma boa experiência 
e na satisfação do cliente. As 
organizações que conseguem 
alcançar este feito de forma 
constante e consistente, fi deli-
zam seus clientes. As empresas 
que fi delizam seus clientes são 
as mais lucrativas.

Minha recomendação para os 
CEOs, empresários e meus co-
legas de Recursos Humanos: fo-
quem na disseminação da cultura 
organizacional junto ao gestor, 
para que o resultado seja uma 
boa experiência ao colaborador.

(*) - É diretor de RH da InstaCarro, 
startup de serviço que viabiliza 

negócios rápidos para mais de 400 
lojas e concessionárias do Brasil 

(www.instacarro.com).

People Experience como resultado 
da Cultura Organizacional

Entretanto, tal singularidade vai muito 
além do sabor e sofi sticação, já que o 
papel do alimento no estilo de vida do 

povo francês é bom exemplo gastronômico para 
os demais países, incluindo o Brasil.  

Mesmo com uma dieta rica em gorduras satu-
radas e a tradição em panifi cação e confeitaria, 
os franceses apresentam índices de problemas 
cardiovasculares inferiores aos verifi cados em 
outros povos. Segundo dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a incidência de obesos 
no país é de 15,3%, abaixo da média verifi cada 
na União Europeia, de 15,9%. No Brasil, este 
número é de 18.9%, considerando ainda que 
existem diferenças em tamanho territorial. 

Embora os últimos dados do Ministério da 
Saúde indiquem que os brasileiros adquiriram 
hábitos alimentares mais saudáveis nos últimos 
anos, consumindo mais fi bras, frutas e hortaliças, 
verifi ca-se também que a obesidade continua 
aumentando no País. Diante destas constatações, 
surgem as perguntas: quais são as diferenças e 
similaridades existentes entre as populações do 
Brasil e da França no que se refere à alimentação?

Segundo o antropólogo Raul Lody, a relação 
que o povo francês guarda com seus alimentos 
é peculiar, assim como ocorre com o brasileiro. 
“Há o mesmo sentimento de nacionalidade na 
comida e nos valores socioculturais agregados à 
alimentação, seja em encontros familiares, festas 
populares e eventos envolvendo panifi cação, 

confeitaria e doces”, explica. Contudo, de acordo 
com o especialista, a mentalidade dos dois povos 
em relação à comida é diferente por motivos 
históricos, sociais, econômicos e culturais.

No Brasil, valorizamos a fartura, servindo 
grandes porções à mesa. A nutricionista Marcia 
Daskal comenta que “embora tenhamos ali-
mentos e ingredientes riquíssimos do ponto de 
vista nutricional, com muitas frutas e vegetais, 
o brasileiro ainda acha que comer bem é comer 
muito.” Em alguns casos, os alimentos acabam 
sendo utilizados como formas de compensação, 
desencadeado a chamada “fome emocional”. Ou 
seja, a pessoa consome mais do que o necessário 
em busca de uma sensação de conforto 

“Para os franceses o importante é valorizar 
e aproveitar o alimento na sua totalidade. 
Independentemente de qualquer ingrediente 
específi co ou quantidade, todos têm grande 
expressividade em celebrações sociais ou 
dentro do cotidiano. Dessa forma, estes hábitos 

alimentares continuam como grandes indicado-
res de uma dieta consolidada”, complementa a 
nutricionista. Verifi ca-se, portanto, que comer 
moderadamente e sem pressa, mantendo um 
estilo de vida ativo, é a forma mais saudável que 
existe na luta contra a obesidade, justamente 
o contrário do que vem fazendo os brasileiros, 
que buscam, cada vez mais, dietas “milagrosas” 
para o controle de peso.

“Ainda que combinações alimentares tradi-
cionais reconhecidamente benéfi cas (como o 
arroz com feijão) façam parte da nossa cultura, 
o brasileiro ainda não valoriza isso e tende 
a aplicar dietas restritivas e que não trazem 
benefício algum”, esclarece Marcia. Segundo 
o antropólogo Raul Lody, “as diferentes ma-
neiras com que o brasileiro se relaciona com 
a alimentação, atrelado aos diferentes estilos 
de vida, visto que somos um país de dimensões 
continentais, é um dos fatores que interferem 
na conquista de hábitos mais saudáveis”.

Além disso, as porções exercem grande in-
fl uência nos processos de mudança de hábitos 
alimentares. “A quantidade e os nutrientes 
devem ser levados em conta para chegar a um 
equilíbrio”, comenta a nutróloga Marcia Daskal. 
Conclusão: reduza as porções, coma de tudo um 
pouco e movimente-se, de preferência fazendo 
uma atividade física diária. Eis a fórmula para 
você emagrecer de forma saudável sem aquele 
peso horrível na consciência. 

O paradoxo francês e o que ele 
tem a nos ensinar

Já sabemos que a culinária francesa é referência ao redor do mundo. No quesito doces e salgados 
eles são quase imbatíveis com suas baguetes, croissants, macaron, profi teroles, crème brûlée, crepe 
Suzette e outras receitas tradicionais
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