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BOLSAS
O Ibovespa: -0,78% Pontos: 
80.898,69 Máxima de +0,45% : 
81.897 pontos Mínima de -2,26% 
: 79.690 pontos Volume: 12 bi-
lhões Variação em 2018: 5,89% 
Variação no mês: -4,73% Dow 
Jones: +0,76% (18h35) Pontos: 
24.041,07 Nasdaq: -0,06% 
(18h35) Pontos: 6.773,08 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2949 Venda: R$ 3,2954 
Variação: +0,48% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,38 Venda: R$ 3,48 
Variação: +0,67% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2815 Venda: R$ 
3,2821 Variação: +0,39% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2770 
Venda: R$ 3,4530 Variação: 
+0,76% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,63% ao 
ano. - Capital de giro, 9,96% ao ano. 
- Hot money, 1,13% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.315,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,25% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 139,500 
Variação: +0,72%.

Cotação: R$ 3,3010 Variação: 
+0,23% - Euro (18h35) Compra: 
US$ 1,2233  Venda: US$ 1,2234  
Variação: -0,13% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0290 Venda: R$ 
4,0310 Variação: +0,22% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9530 Ven-
da: R$ 4,1900 Variação: +0,41%.

vespa Futuro: -0,47% Pontos: 
80.920 Máxima (pontos): 82.005 
Mínima (pontos): 79.655. Global 
40 Cotação: 875,843 centavos 
de dólar Variação: +0,43%.

“Eu continuo sendo 
apenas um palhaço, 
o que já me coloca 
em nível bem mais 
alto do que o de 
qualquer político”.
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico

O índice de inadimplên-
cia do consumidor no 
País iniciou 2018 em 

alta, apesar dos sinais de reto-
mada da economia, mostram 
levantamento do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL). O volume de 
brasileiros com contas em 
atraso e com restrições no 
CPF subiu 2,10% em janeiro 
na comparação com o mesmo 
mês de 2017. 

Conforme a pesquisa, o 
resultado é o mais elevado 
desde junho de 2016. Naquela 
ocasião, o indicador subiu 

Inadimplência do consumidor 
sobe 2,1% em janeiro, maior 
alta desde junho/2016

2,78%. Em relação a dezembro 
de 2017, sem ajuste, houve 
aumento de 0,96% na quanti-
dade de devedores - o maior 
crescimento desde maio de 
2017. O contingente de pessoa 
física inadimplente é de mais 
de 60,7 milhões, o que repre-
senta 40% da população adulta 
residente no Brasil, conforme 
a pesquisa. A expectativa dos 
especialistas é que o volume 
de atrasos diminua, refl etindo 
o recuo na taxa de juros e a 
melhora dos indicadores de 
atividade. 

Além disso, completa, a 
redução no nível de inadim-
plência tende a diminuir caso 

as expectativas de infl ação 
sob controle se confi rmem. “O 
que mais favorecerá um ciclo 
de queda da inadimplência 
será uma recuperação mais 
acentuada do mercado de 
trabalho e a volta de ganhos 
na renda real do consumidor”, 
explica o presidente da CNDL, 
José Cesar da Costa. A região 
Sudeste concentra o maior 
número absoluto de consu-
midores negativados, com 
25,7 milhões, o equivalente a 
39% da população adulta do 
local. Na sequência, aparece 
o Nordeste, com 16,5 milhões 
ou 41%. No Sul do País, são 
8,2 milhões, ou 37% da po-

O contingente de pessoa física inadimplente é de mais de 60,7 milhões, o que representa 

40% da população adulta residente no Brasil.

pulação adulta. Já no Norte, 
são 5,4 milhões ou 45% do 
total da população residente, 
enquanto no Centro-Oeste, o 
total é de 4,9 milhões, ou 42% 
da sua população.

A faixa etária dos consu-
midores em que se observa o 
maior nível de inadimplentes é 

entre 30 e 39 anos. A metade 
(50%) da população iniciou 
2018 com o nome inscrito em 
alguma lista de devedores - um 
total de 17,3 milhões. Uma por-
centagem signifi cativa da po-
pulação com idade entre 40 e 
49 anos (13,4 milhões, ou 48% 
do total) também está nega-

tiva. A economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti 
ressalta que é nessa fase da 
vida que a corrida ao crédito 
acaba sendo inevitável. “Em 
um momento de crise, pode 
ser difícil equilibrar o orça-
mento se não houver controle 
e disciplina”, explica (AE).

O presidente Michel Temer  
em entrevista à Rádio Guaíba, 
disse na sexta-feira (9)  que 
considera uma “agressão ao 
consumidor” o fato de que as 
reduções de preços da gasolina 
anunciadas pela Petrobras nas 
refi narias não são repassadas 
às bombas. Segundo ele, o 
governo não vai permitir esse 
comportamento e foi determi-
nado que a Polícia Federal (PF) 
e o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) fi s-
calizem os postos. “Quando tem 
aumento, a bomba de gasolina 
registra o aumento e quando 
tem redução, não registra a 
redução. Não vamos permitir 
isso”, disse. 

Temer afi rmou que governo 
estuda medidas para reduzir 
o impacto do preço do gás de 
cozinha para a população de 
baixa renda, a serem anuncia-
das em breve. 

Voltou a defender a refor-
ma da Previdência, dizendo 

Temer estuda medidas para 

reduzir o preço do gás de 

cozinha.

Agências bancárias
As agências bancárias estarão 

fechadas para atendimento ao 
público nesta segunda-feira (12) 
e na terça-feira (13). Na Quarta-
-feira de Cinzas (14), os bancos 
abrirão ao meio-dia. A população 
pode utilizar os canais eletrônicos 
e correspondentes para o paga-
mento das contas. Além disso, os 
tributos que possuem código de 
barras podem ter o seu pagamento 
agendado nos caixas eletrônicos, 
no internet banking e pelo atendi-
mento telefônico do banco. 

Presidente  do  STF e do CNJ, 

minista Cármen Lúcia.

A presidente do STF e do 
CNJ, ministra Cármen Lúcia, 
afirmou na sexta-feira (9) 
que o cidadão brasileiro “está 
cansado de tanta inefi ciência”, 
e que essa inefi ciência inclui 
o Poder Judiciário. “Por mais 
que tentemos — e estamos 
tentando, com certeza —, 
temos um débito enorme com 
a sociedade”, disse a ministra, 
ao participar da inauguração 
do novo presídio de Formosa, 
cidade localizada no entorno 
do Distrito Federal, a 80 km 
de Brasília.

A ministra criticou o sistema 
penitenciário brasileiro, dizen-
do que este tem falhado por 
não dar condições para que 
os presos cumpram pena com 
dignidade. “Qualquer um pode 
errar, e o dever de quem erra 
é pagar, mas deve-se cumprir 
pena em condições de dignida-
de para que volte à sociedade, 
o que não tem acontecido no 

O ministro do STF, Edson 
Fachin, decidiu negar habeas 
corpus no qual da defesa do ex-
-presidente Lula tenta impedir 
eventual prisão após o fi m dos 
recursos na segunda instância 
da Justiça Federal. No entanto, 
Fachin enviou a questão sobre 
a prisão em segunda instância 
para julgamento no plenário da 
Corte. Ao negar o habeas corpus, 
o ministro entendeu que o caso 
de Lula não pode ser analisado 
por ele antes de uma decisão 
defi nitiva do STJ.

A defesa de Lula pretende 
derrubar a decisão do vice-
-presidente do STJ, ministro 
Humberto Martins, que negou 
pedido para impedir a eventual 
execução provisória da conde-
nação do ex-presidente. Martins 
entendeu que a decisão do TRF4 
garantiu que Lula não será preso 
antes da apreciação do último 
recurso, e, dessa forma, não há 
urgência que justifi que a conces-
são da medida cautelar.

Fachin entendeu que há ne-
cessidade de prevenir divergên-
cia sobre as prisões em segunda 
instância entre as duas turmas da 
Corte. “Há, portanto, relevante 
questão jurídica e necessidade 
de prevenir divergência entre 
as Turmas quanto à questão 
relativa à possibilidade de exe-

Ministro do STF,

Edson Fachin.
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FHC reafi rma apoio 
a Alckmin

Porto Alegre - O ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
comentou na sexta-feira (9), 
a proximidade dele com apre-
sentador de TV Luciano Huck, 
cogitado como pré-candidato à 
Presidência da República. Em 
entrevista à Rádio Guaíba, FHC 
confi rmou que jantou com Huck, 
na noite da quinta-feira (8), mas 
reafi rmou que vai apoiar o gover-
nador Geraldo Alckmin, mesmo 
que o comunicador tenha boas 
ideias e empatia da população

“Ele de vez em quando janta 
comigo, eu vou na casa dele, o 
padrasto dele é meu amigo, a mãe 
dele é minha amiga, nós somos 
amigos de família e eu converso 
com Luciano. Eu não sei que 
decisão ele vai tomar. Agora, eu 
tenho partido, eu sou do PSDB, 
que terá o seu candidato. Então, 
uma coisa não implica na outra. 
Eu acho que ele é uma pessoa 
bem intencionada que tem con-
tato com o povo e pode trazer 
algumas ideias para o País. Mas, 
eu vou seguir a linha do meu 
partido”, afi rmou.

Segundo FHC, o comunicador 
ainda não bateu o martelo em 
torno de uma possível candida-
tura. “Que eu saiba, não há uma 
decisão por parte dele e não é 
uma decisão fácil. É uma decisão 
que tem que ser dele. Eu não vou 
imaginar que eu possa infl uir, 
pois ele sabe a minha posição”, 
disse (AE).

Rio - A ocupação hoteleira para o carnaval do 
Rio é a melhor em cinco anos, segundo a Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih). 
A média de quartos ocupados na cidade é de 
86% - em 2017, foi 78%. Se levado em conside-
ração o aumento da oferta em 20 mil quartos 
em 2016, para a Olimpíada na cidade, fi ca claro 
o bom momento do turismo na comparação 
com o início da década. O Rio está recebendo 
1,5 milhão de turistas, diz a Riotur. Nos hotéis, 
75% dos hóspedes são de turistas nacionais, 
paulistas e mineiros em sua maioria. Entre os 
estrangeiros, predominam os sul-americanos. 

A região do Flamengo e de Botafogo é a mais 
procurada, com 96% de quartos ocupados, ante 
75% registrado em 2017. Copacabana, Leme, 
Ipanema e Leblon fi caram com 89%, contra 
média de 82% do ano passado. Na Barra e 
São Conrado, o índice é 82%; no centro, onde 
fi ca o Sambódromo, 84%. O interior do Rio foi 
impactado também: a média de ocupação é de 
82%, com destaque para Paraty (98%), Búzios 
(92,5%) e Cabo Frio (85%). Em 2017, a ocupa-
ção foi de 81%. A expectativa da Riotur é que 
a receita gerada com o turismo seja de R$ 3,5 
bilhões (AE).

Foliões brincam no desfi le do tradicional Bloco das Carmelitas, no bairro de Santa Teresa,

centro do Rio.

Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Marcello Casal Jr/ABr

Temer: governo vai trabalhar para que 
reduções da gasolina cheguem às bombas

responsável e contestadora em 
relação ao que está ocorrendo 
no país. Disse ainda que o Brasil 
busca uma ajuda humanitária 
aos venezuelanos que atraves-
sam a fronteira e lembrou que 
ministros estiveram em Rorai-
ma para verifi car a situação e 
estudar medidas de apoio. 

Em relação ao impasse em 
torno da posse da ministra do 
Trabalho, Cristiane Brasil, disse 
que se trata de uma questão de 
princípio, pois a Constituição 
estabelece que é competência 
privativa do presidente da 
República nomear ministros. 
Temer foi perguntado se pode-
ria ser candidato nas próximas 
eleições presidenciais, e res-
pondeu que “no momento sou 
candidato a passar na história 
como alguém que pegou o país 
numa recessão profunda, saiu 
da recessão, conseguiu fazer 
as reformas necessárias. Minha 
candidatura, por enquanto é 
essa” (ABr).

que ela é fundamental para o 
equilíbrio das contas públicas 
e não atinge os mais pobres. 
Questionado sobre o nota que 
daria, de 1 a 10, para o grau 
de esperança na aprovação da 
reforma na Câmara, respondeu 
que hoje é 7. 

Sobre a Venezuela, Temer 
disse que a posição do Brasil é 
de uma atuação diplomática, 

Carnaval do Rio de Janeiro tem melhor 
ocupação hoteleira em cinco anos

Fachin envia ao plenário 
recurso de Lula

cução criminal após condenação 
assentada em segundo grau de 
jurisdição”, justifi cou.

O cenário atual na Corte é 
de impasse sobre a questão. Os 
ministros Gilmar Mendes, Dias 
Toffoli, Rosa Weber, Ricardo 
Lewandowski, Marco Aurélio 
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, Alexandre de 
Moraes e a presidente, Cármen 
Lúcia, são a favor do cumprimen-
to após a segunda instância. Se 
esse cenário se mantiver, o placar 
da votação seria de 6 votos a 5 
contra a prisão, fato que bene-
fi ciaria Lula (ABr).

Cármen Lúcia: brasileiro está cansado de inefi ciência
e capacidade para receber 300 
detentos de alta periculosidade 
e é um dos quatro presídios 
de segurança máxima cuja 
construção está prevista até 
o final de 2019 no estado. 
Para Carmén Lúcia, “por mais 
que tentemos —e estamos 
tentando, com certeza —, te-
mos um débito enorme com a 
sociedade”.

De acordo com o CNJ, ou-
tro presídio, com as mesmas 
dimensões do de Formosa, 
deverá ser inaugurado em 
breve no município goiano de 
Anápolis. E mais dois, um em 
Águas Lindas e outro no Novo 
Gama, deverão ser fi nalizados 
ainda neste ano. O quarto 
presídio fi cará em Planaltina, 
e sua conclusão está prevista 
para 2019. Juntas, essas uni-
dades agregarão 1.588 vagas 
ao sistema prisional de Goiás, 
a um custo de R$ 110 milhões 
(ABr/CNJ).

sistema penitenciário. Isso 
tem gerado cada vez mais 
problemas de segurança ou de 
insegurança”, disse a ministra, 
durante evento de inauguração 
do novo presídio.

Construído a um custo de 
aproximadamente R$ 19 mi-
lhões, o Presídio Estadual de 
Formosa tem área de 6 mil m² 
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OPINIÃO
A inovação no campo 

das emoções

As inovações que 

marcaram a história até 

os dias de hoje foram, 

em sua grande maioria, 

invenções e esforços 

que resultaram em 

melhorias signifi cativas 

de produtos, 

equipamentos ou 

processos de produção

O que importava eram 
fatores ligados ao de-
sempenho, de maneira 

geral, medidos de diversas 
formas. O foco da inovação 
hoje, fi nalmente, é outro e bem 
diferente. As atenções estão 
mais voltadas para a experi-
ência do consumidor, ou seja, 
vale menos o desempenho e 
mais as emoções capazes de 
nos conectar com produtos, 
serviços e empresas, nas múlti-
plas interações que mantemos 
com elas.

A inovação invadiu o campo 
das emoções. O que importa 
hoje é identifi car o que a pessoa 
sente ao utilizar um produto ou 
serviço, quais memórias vêm à 
sua mente, quão satisfatória é 
esta experiência e, principal-
mente, o quanto a empresa é 
capaz de fazê-la sentir paixão. 
Estamos todos em busca de 
alguma paixão neste mundo 
maluco e tecnológico. Nós, 
consumidores, queremos sen-
tir nossos corações baterem 
mais forte e mesmo os mais 
frios e durões gestores terão 
que olhar um pouco menos 
para resultados fi nanceiros, 
“tirar do armário” seu lado 
emocional e começar a pensar 
nisso.

Pesquisa da Harvard Bu-
siness Review (Welcome to 
the Experience Economy), 
de 1998, já mostrava que 
82,5% das empresas concor-
davam que a experiência do 
consumidor é um diferencial 
competitivo. Mas, quase 20 
anos depois, as marcas ainda 
dão os primeiros passos para 
transformar isso em realidade. 
E, chocante, a maioria das 
empresas não tem a mínima 
ideia de quais emoções estão 
entregando com seus produtos 
e serviços.

Essa mudança – do foco no 
produto para a experiência do 
consumidor – não é simples. E 
é justamente por isso que as 
empresas estão levando tanto 
tempo para se reorientarem. 
Trata-se de uma mudança vi-
tal para quem quer se manter 
competitiva em um mercado 
cada vez mais concorrido e 
de produtos compulsivamente 
copiados.

Há diversos casos de inova-
ção radical de signifi cado. O 

mais clássico é o das sandálias 
Havaianas. A matéria-prima e 
o desempenho não mudaram 
quase nada, mas o signifi cado... 
completamente! Por último, 
o brasileiro é bom em signi-
fi cados, emoções... Não fosse 
assim, não teríamos o destaque 
que temos nas artes e na mú-
sica. A Moderninha também é 
um case de sucesso. 

Com foco no bolso do con-
sumidor e naquilo que é es-
sencial para a realização de 
transações, foi desenvolvido 
um produto sem taxa de alu-
guel e adesão, direcionado a 
pessoas físicas e jurídicas, com 
três anos de garantia, sem a 
necessidade de um celular, 
com chip e plano de dados 
incluso e comprovante enviado 
por SMS, uma das dores das 
demais máquina do mercado.

Lá fora, um exemplo prático 
e de destaque é o da Nest Labs, 
fabricante de termostatos 
(controle de ar condicionado 
e aquecimento que fi ca na 
parede das residências), com 
a consultoria do guru Roberto 
Verganti - professor de lide-
rança e inovação na Escola de 
Gestão Politécnico di Milano. 
A empresa disponibilizou 
ao mercado termostatos do-
mésticos com um signifi cado 
totalmente diferente: ao invés 
do dono da casa programar o 
equipamento manualmente, 
desenvolveu uma solução, por 
meio de sensores, permitindo 
que o termostato “aprendesse” 
a rotina do ambiente e fun-
cionasse automaticamente, 
da melhor maneira possível, 
economizando energia. 

Nem precisa falar que deu 
certo. A empresa foi compra-
da pelo Google por US$ 3,2 
bilhões. Outros exemplos de 
empresas que vêm obtendo 
sucesso na experiência com 
o consumidor são Netflix, 
Uber e Nubank. Está na hora 
de entender como os clientes 
querem usar e se benefi ciar de 
determinado produto, tendo a 
melhor experiência possível. 
Vivemos em um mercado 
altamente competitivo. As 
empresas que quiserem se 
manter ativas devem assegurar 
uma excelente experiência do 
consumidor. 

Essa atenção deve existir 
não somente no B2C, mas 
também no B2B, para que o 
produto já seja criado pensan-
do na experiência que ele trará 
ao seu usuário.

(*) - É empresário, escritor e 
sócio-diretor da Pieracciani 

Desenvolvimento de Empresas – 
Consultoria em Inovação. É autor 

dos livros ‘Qualidade não é mito e dá 
certo’; e ‘Usina de Inovações – Guia 
Prático para Transformação de sua 

empresa’.

Valter Pieracciani (*)
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Barroso 
suspende 
pagamento de 
auxílios ao MP 
de Minas 

O ministro do STF, Luís Ro-
berto Barroso, suspendeu, em 
decisão liminar, o pagamento de 
auxílio-livro e auxílio-saúde aos 
membros do Ministério Público 
de Minas Gerais. O ministro 
entendeu que a manutenção 
dos auxílios daria continuida-
de a um “sistema indevido de 
vantagens inconstitucionais”. 
O pagamento dos dois auxílios 
foi aprovado em 2014 por meio 
de uma lei complementar da 
Assembleia Legislativa. 

Conforme a norma, os pro-
motores locais têm direito ao 
auxílio para compra de livros 
jurídicos e material de infor-
mática até a metade do salário 
mensal, de aproximadamente 
R$ 26 mil. Além disso, os mem-
bros do MP também podem 
receber auxílio-saúde, limitado 
a 10% do salário. No contra-
cheque, os dois benefícios são 
somados com a remuneração 
mensal. Ao analisar a ação 
contra o pagamento, protoco-
lada pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR), Barroso 
entendeu que os benefícios, 
apesar de serem garantidos 
pela lei local, não justifi cam o 
descumprimento do modelo 
constitucional que determina o 
pagamento de subsídio (salário 
sem acréscimos).

“Tendo em vista que as verbas 
indenizatórias que justifi cam 
a exceção legítima devem, 
necessariamente, se destinar 
a compensar o servidor com 
despesas efetuadas no exer-
cício da função, resta eviden-
ciada a inexistência de caráter 
indenizatório das vantagens 
funcionais”, decidiu o ministro. 
Por tratar-se de questão cons-
titucional, a liminar deverá ser 
submetida ao plenário da Corte 
para julgamento defi nitivo. A 
data do julgamento ainda não 
foi marcada (ABr).Alimento é feito com óleo que 

regenera fi os capilares.

Um estudo conduzido pela 
Universidade de Yokohama, 
no Japão, demonstrou que um 
componente químico das bata-
tas fritas do McDonald’s pode 
facilitar a cura da calvície. A 
pesquisa, publicada na revista 
científi ca “Biomaterials”, relata 
como o dimetil polissiloxano, 
conhecido popularmente como 
óleo de silicone, pode contribuir 
para a regeneração de folículos 
capilares - estrutura que abriga 
a raiz do cabelo.

O experimento foi realizado 
em ratos e, em poucos dias, 
os fi os já apresentavam re-
generação, feita através de 5 
mil folículos capilares. Para o 
professor da Universidade de 
Yokohama Junki Fukuda, a des-
coberta representa um avanço 
signifi cativo na cura da calvície, 
principalmente nos homens.

Doce tem formato de ‘noiva’ e é incrustado com cinco 

diamantes.

Um bolo em formato de 
noiva com o valor de US$ 1 
milhão (aproximadamente R$ 
3,2 milhões) foi colocado em 
exposição em uma feira em 
Dubai, nos Emirados Árabes 
Unidos. A criadora do doce é 
a designer Debbie Wingham. 
Para a produção da “Noiva 
de US$ 1 milhão”, ela utilizou 
cinco diamantes, que valem 
US$ 200 mil cada um.

De acordo com o jornal do 
Oriente Médio “Khaleej Ti-
mes”, o bolo pesa 120 kg - sen-
do que 25 kg são de chocolate 
- e levou cinco dias para ser 
feito. O currículo de Wingham 
ainda inclui o “bolo mais caro 
do mundo” (avaliado em cerca 
de R$ 220 milhões) e um “ves-
tido preto de diamantes” (que 
custou aproximadamente R$ 
16 milhões).

Preço da gasolina supera os R$ 4,29 em alguns postos

do Distrito Federal.

Os outros cinco casos 
foram arquivados. Na 
maioria, houve prática 

de cartel, ou seja, acordo ilegal 
entre empresas concorrentes 
para fi xação de preços. A maior 
multa foi aplicada em 2015, 
R$ 67.266.967,82 a postos de 
gasolina no Espírito Santo, em 
processo que corria desde 2006. 

A decisão mais recente, de 
2017, foi pela condenação do 
Sindicato dos Revendedores 
de Combustível do Estado 
do Maranhão e de postos de 
gasolina do estado por cartel 
e conduta comercial uniforme 
no mercado de revenda de 
combustíveis. A multa defi ni-
da foi de R$ 18.681.956,64.A 
prática de fi xação de preços 
não é recente, mas o assunto 
veio a tona novamente após as 

Em uma carta conjunta enviada ao G20, os 
ministros das Finanças e presidentes dos bancos 
centrais de França e Alemanha pediram uma 
abordagem comum para enfrentar a questão das 
criptomoedas, como o bitcoin, que podem “co-
locar riscos substanciais para os investidores”.  
Além disso, Paris e Berlim afi rmaram que as 
divisas virtuais também podem ser usadas para 
“crimes fi nanceiros”, caso não sejam cercadas 
de “medidas apropriadas”.

“O G20 deveria avaliar a possibilidade de pedir 
ao FMI [Fundo Monetário Internacional] que 
analise os fl uxos internacionais de criptomoedas 
e as implicações para a estabilidade fi nanceira”, 
diz a carta. No entanto, os dois países ressaltaram 
que, neste momento, as implicações do uso de 
bitcoin e outras divisas virtuais sobre o mercado 
parecem “limitadas”. Alemanha e França suge-
rem que o tema seja discutido na reunião dos 
ministros das Finanças do G20 de 2018, que será 

realizada na Argentina, entre 19 e 20 de março.
O bitcoin virou motivo de preocupação para 

governos e bancos do mundo todo após ultra-
passar a cotação de US$ 19 mil em dezembro 
do ano passado, atraindo a atenção e o dinheiro 
de investidores, muitos deles despreparados 
para aplicar em ativos de alto risco. Nas últi-
mas semanas, a cotação da moeda virtual vem 
oscilando bastante, e agora está por volta de 
US$ 8,2 mil (ANSA).

Modelos tiveram seus corpos cobertos por frases de impacto.

Em prol das campanhas de 
combate ao assédio sexual, a re-
vista norte-americana “Sports 
Illustrated” realizou mudanças 
em seu tradicional ensaio anual. 
Ao invés de modelos de biquíni, 
a publicação trará mulheres 
nuas com palavras de protesto 
em seus corpos.

As modelos que posaram para 
a edição “Sports Illustrated 
Swimsuit Issue”, com data de 
capa desta terça-feira (13), 
escolheram as palavras que 
foram escritas em seus corpos, 
como “feminista”, “humana”, 
“natural”, entre outros. De 
acordo com a editora da revista, 
MJ Day, a ideia do ensaio é as 
mulheres representando muito 
mais do que um simples “obje-
to”. “Estou muito entusiasmada 
de que este movimento esteja 
acontecendo, porque eu sinto 
que vai mudar as coisas para 
melhor”, disse MJ Day.
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Cade condenou 12 dos 
17 casos investigados no 
mercado de combustíveis

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu pela condenação de postos de gasolina 
e outras empresas e organizações em 12 dos 17 casos que julgou de práticas ilícitas no mercado de 
combustíveis desde 2012

combate ao cartel em combus-
tíveis, e que, em cumprimento 
à sua função de zelar pela livre 
concorrência, “monitorar os 
mercados e apura eventuais 
indícios de infração à ordem 
econômica que detecta”.

A Petrobras anunciou quinta-
-feira (8) a maior redução dos 
valores da gasolina e do diesel 
combustível de 2018. Os novos 
preços estão 3% (gasolina) e 
2,6% (diesel) mais baratos nas 
refi narias. As constantes quedas 
dos preços dos combustíveis, no 
entanto, não estão sendo repas-
sadas para os consumidores, o 
que levou a Secretaria-Geral da 
Presidência a pedir ao Cade para 
que sejam tomadas as medidas 
necessárias para coibir práticas 
de cartel na venda de combus-
tíveis (ABr).

constantes reduções no preço 
da gasolina e diesel feitas pela 
Petrobras não serem sentidas 
no bolso do consumidor. 

Em nota, o Cade disse que 
planeja estudar, em conjunto 
com órgãos parceiros, formas 
coordenadas e sistemáticas de 

Bolo de US$ 1 milhão é exposto 
em feira nos Emirados Árabes

Mas, desta vez, o doce apre-
sentado não será vendido. Os 
participantes da feira o con-
sumiram ao fi nal do evento, 
na última sexta-feira (10). A 
“Bride Dubai”, feira de noivas 

da cidade, ainda auxilia mu-
lheres a escolherem as roupas 
para o casamento, organizar 
a lua de mel e oferece dicas 
para decorar a futura casa 
(ANSA).

Sports Illustrated faz ensaio nu 
em campanha contra assédio

“Eu sou uma lutadora. Eu sou 
forte. Eu sou romântica. Eu sou 
criativa. Eu sou otimista. Eu sou 
natural. Eu sou um trabalho 
em progresso, em constante 
evolução e aprendizado. Muito 
obrigada por me incluir em 
um projeto tão impactante e 

próximo de nossos corações”, 
afi rmou a modelo Sailor Brink-
ley Cook. A revista chega ao 
público em meio ao escândalo 
de abusos sexuais envolvendo 
diversos atores e diretores de 
Hollywood, além de campanhas 
como a #MeToo(ANSA).

Batata do McDonald’s pode 
ter solução para calvície

O óleo de silicone é utilizado 
na fritura das batatas para que 
elas não espirrem gordura ou 
formem espuma. O elemento 
também é usado em lentes 
de contato, xampus e massas 
de modelar. De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a calvície pode afetar 
até metade dos homens do 
planeta até os 50 anos (ANSA).

França e Alemanha cobram G20 para discutir bitcoin
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Eleições e Economia
Assim funciona a 

economia brasileira: 

aos surtos, seguindo a 

oscilação das ondas da 

economia mundial

Dos anos 1950 aos anos 
1970, o planejamento 
econômico de caráter 

estratégico (no sentido militar 
do termo) e desenvolvimen-
tista (no sentido cepalino 
da expressão) foi assumido 
pelos sucessivos governos, no 
Brasil, desde o terceiro Vargas 
(“democrático”) até o auge do 
regime militar. 

O mote era crescer sob 
impulso estatal e garantir a 
soberania nacional, mesmo 
que sob o guarda-chuva ame-
ricano, ostensivamente anti-
-planifi cação, em confronto 
com o modelo soviético. 

Deu em, primeiro, crescer, 
para depois distribuir (quando 
possível), o crescimento, de 
fato, interrompido pelas crises 
do petróleo (1973 e 1979) e 
pela crise da dívida externa 
(anos 1980), sem tempo para 
qualquer iniciativa pela des-
concentração da riqueza e da 
renda.

O fraco desempenho econô-
mico pós-milagre, sob regime 
autoritário, levou à queda dos 
militares golpistas, retornando 
o país à democracia, mas amar-
gando uma crise econômica 
prolongada, caracterizada 
por desemprego e infl ação. 
Os anos 1980 e 1990 foram 
décadas perdidas, sobrando 
um naco bom dos 90: o fi m da 
hiperinfl ação, por meio de uma 
política econômica que levou 
à explosão da dívida pública 
interna.

Nos anos 2000, graças ao 
bom desempenho da economia 
mundial (benefi ciando setores 
produtivos favoráveis à estru-
tura produtiva brasileira) e a 

uma atuação governamental 
que combinou estabilização 
fiscal com políticas sociais 
(distribuir para crescer, ao 
contrário da experiência do 
“milagre econômico”), a déca-
da foi de bons resultados, até 
um pouco depois do estouro 
da bolha especulativa do mer-
cado fi nanceiro internacional, 
em 2008. 

A era das “políticas públicas” 
(anos 2000), assim como a era 
do “planejamento econômico” 
(1960-1970), terminou nos no 
início dos anos 2010.

Assim funciona a economia 
brasileira: aos surtos, seguindo 
a oscilação das ondas da econo-
mia mundial, hoje dita global. 
Destrava ou trava conforme o 
nível de liquidez do sistema, 
controlado pelas forças espe-
culativas globais. Sempre paga, 
na onda depressiva seguinte, 
um preço alto pelas ousadias 
do boom anterior. 

A política econômica (curto 
prazo) e a política de desen-
volvimento (longo prazo) são 
sempre reféns de movimentos 
pendulares, entre mais Estado 
e menos Estado na economia. 

2018 é um ano de disputa 
eleitoral que será marcado for-
temente por esse movimento 
pendular, de cunho ideoló-
gico. Um governo ilegítimo 
optou por um recuo amplo e 
acelerado da atuação econô-
mica estatal, tanto no âmbito 
social como no produtivo; 
disse um peremptório não ao 
“planejamento econômico” e 
às “políticas públicas”. 

O fôlego dessa opção será 
testado, juntamente com a 
capacidade de decidir e de 
agir de seus protagonistas, 
fi nalmente frente a frente com 
os eleitores. Espera-se.

(*) - É professor da Faculdade
de Ciências e Letras da

Unesp de Araraquara.

Valdemir Pires (*)

A - Educar para a Paz
Criada em Brasília por Pierre Weil, a Universidade da Paz (Unipaz) 
contempla 14 unidades no Brasil e 5 no exterior, e este ano completa 
30 anos. É uma escola de educação para a Paz que adota como meto-
dologia, em todas as suas atividades, uma abordagem transdisciplinar 
holística que propõe uma visão não fragmentada da realidade e o diá-
logo das diversas ciências, fi losofi as, artes e tradições sapienciais. Os 
programas incluem cursos de pós em Transdisciplinaridade, Psicologia 
Transpessoal, Autogestão e também cursos de desenvolvimento pessoal 
de curta duração. Para saber mais sobre sua unidade em São Paulo, os 
cursos regulares e eventos, basta acessar: (http://www.unipazsp.org.br).

B - Turismo na Europa
A Comissão Europeia de Turismo deu início  às inscrições para o 29º 
Prêmio Europa de Comunicação, que reconhece e premia os profi ssio-
nais de Comunicação brasileiros que produziram os melhores conteúdos 
sobre turismo na Europa. Os profi ssionais concorrem em três categorias 
diferentes e os primeiros colocados de cada uma delas recebem uma 
viagem para a Europa, com acompanhante, a ser realizada até o fi m 
deste ano. As categorias estão divididas em matérias impressas, que 
podem ter sido publicadas em jornal, revista ou folhetim impressos; 
matéria audiovisual, que são veiculadas exclusivamente na televisão; e 
matéria online, com conteúdos disponibilizados em veículos online em 
forma de posts, vídeos ou ensaio fotográfi co. Inscrição e regulamento 
está disponível no link (www.premioeuropa.com.br).

C - Formação em Empreendedorismo 
O Programa Conecta, da Copersucar com o Instituto Crescer, está com 
inscrições abertas para Formação em Empreendedorismo. Podem se 
inscrever jovens de 18 a 30 anos, que tenham o Ensino Médio completo 
e que residam em Paulínia (30 vagas), Santos (30 vagas) e São José do 
Rio Preto (30 vagas). A formação é gratuita e será desenvolvida pela 
manhã nos meses de março a julho. O curso tem carga horária de 240 
horas e aborda os principais desafi os e as oportunidades do Empreende-
dorismo, indo muito além de ensinar apenas como abrir uma empresa. 
Inscrições em Paulínia: (goo.gl/6A3BU8); em Santos: (goo.gl/vnJkTL); 
e em São José do Rio Preto: (goo.gl/rETNnG).

D - Setor de Iluminação 
Entre os dias 24 e 27 de abril, no Expo Center Norte, acontece a 16ª 
edição da Expolux – Feira Internacional da Iluminação, o principal evento 

do setor na América Latina. Evento bienal, receberá a participação de 
mais de 400 expositores, envolvendo mais de 25 mil profi ssionais da área. 
Concentrando tecnologias, tendências e estimulando novos negócios e 
networking, a feira viabiliza o encontro de importantes players do seg-
mento, do menor ao maior, e oferece programação paralela focada no 
conteúdo informativo com palestras, seminários e debates dirigidos à 
capacitação, atualização e qualifi cação para o mercado. Como novidade, 
a feira estará segmentada em dois perfi s (Lighting Design e Técnico) 
com entradas exclusivas e planta setorizada, facilitando ainda mais a 
visitação. Saiba mais em (www.expolux.com.br).

E - Moedas Digitais   
O momento econômico é de grande expansão para o mercado de 
criptomoedas no Brasil, que, segundo dados do site Bitcoin Average, 
se tornou o 4º mercado global em negociação de bitcoin. Acreditando 
no contínuo crescimento dessa tendência, a Descola, escola de cursos 
online, lançou o curso “Bitcoin – Descomplicando a criptomoeda”, com 
o cofundador da A-Star Labs e do Infochain, Gabriel Aleixo. Objetiva 
desmistifi car as criptomoedas e compartilhar informações para quem 
quer começar a investir no modelo que vem se tornando febre nacional. 
A escola disponibiliza materiais para leitura complementar (E-Book), 
fóruns de discussões e uma linguagem 100% própria da internet, o que 
torna o curso mais leve. Informações: (www.descola.org/curso/bitcoin).

F - Realidade Aumentada
Entre os dias 6 e 8 de março, no Expo Center Norte, acontece a 13ª edição 
da ISC Brasil 4.0. Além de ser plataforma para os principais lançamentos 
e novidades tecnológicas voltadas ao mercado de segurança, também 
se renova todos os anos para melhorar ainda mais a interação entre vi-
sitantes e expositores. Neste evento, a realidade aumentada é uma das 
novidades. A ferramenta inédita visa levar aos visitantes os produtos e 
soluções dos expositores antes mesmo que entrem no estande. O objetivo 
principal é apresentar os destaques da empresa em um minuto, gerar 
leads de vendas e aumentar o fl uxo nos estandes. Para visitar a feira e 
participar dos seminários é necessário fazer o credenciamento gratuito 
pelo site (http://www.iscbrasil.com.br/Credenciamento/).

G - Parque Tecnológico
O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI-Tec) está 
com edital aberto para selecionar empresas a se instalarem no prédio 
“José Bonifácio” do Parque Tecnológico CTI-Tec. Há vagas para até 11 

empresas, que poderão concorrer a espaços de 48, 96 e 192 m². Serão 
selecionadas entidades públicas ou privadas, voltadas para pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, na área de tecnologia da informação e 
comunicação. O credenciamento das empresas será no próximo dia 20, 
no CTI-Tec (rod. SP65 D. Pedro I, km 143,6, Campinas). O licitante, ou 
o seu representante, deverá se apresentar à Comissão Permanente de 
Licitação para efetuar seu credenciamento como participante, munido 
da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente. Mais 
informações: (www.cti.gov.br/pt-br/cti-tec-editais). 

H - Redução de Desperdícios
Visando aumentar a participação no mercado, reduzindo os custos nos 
processos produtivos com melhorias continua e proporcionar valor 
agregado ao produto, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos (Abimaq, promove no próximo dia 15, em sua sede, 
das 9h às 18h, o curso “Kaizen-Kata – Redução dos Desperdícios no 
Processo Produtivo”. Podem participar líderes das mais diversas áreas, 
coordenadores, técnicos que têm como responsabilidade envolver os 
colaboradores nos processos produtivos com o objetivo de eliminar 
desperdícios para reduzir custos. A capacitação será ministrado por 
Salvador Balaguer, diretor da Balaguer Treinamentos S/C Ltda. empresa 
que atua no desenvolvimento organizacional. Inscrições pelo site: (www.
abimaq.org.br). Informações: tel. (11) 5582-6321/6313. 

I - Topo do Turismo
A cidade histórica de Pirenópolis/GO chegou ao topo do ranking do turis-
mo nacional. É o que diz a nova categorização do Ministério do Turismo 
que identifi ca o desempenho da economia do setor nos municípios que 
constam no Mapa do Turismo Brasileiro (MTB). O crescimento no número 
de empregos formais no setor de hospedagem, bem como dos estabele-
cimentos formais de hospedagem, além do aumento do fl uxo turístico 
doméstico e internacional foram determinantes para que o município 
subisse da categoria B para a categoria A. Com ruas de pedra e casarios 
ainda no estilo colonial, a cidade oferece opções de lazer diversifi cadas: 
natureza, cultural, histórica e gastronômica.  Com tanta riqueza, a cida-
de foi tombada pelo Iphan. Goiás conta com 83 cidades no MTB e estão 
classifi cados da seguinte maneira: A (3), B (8), C (24), D (43) e E (5).

J - Lei da Terceirização
Uma de suas principais alterações foi a liberação para que todas as 
atividades da companhia, incluindo a atividade-fi m, possam ser tercei-
rizadas. A promulgação da nova lei movimentou o mercado no sentido 
de compreender quais eram os riscos, os benefícios e as desvantagens 
da liberação irrestrita da terceirização em uma empresa. Há ainda outras 
questões envolvidas, como por exemplo, a cultura da companhia, a fi sca-
lização, a relação trabalhista, as tratativas legais e jurídicas, entre outros. 
Nesse sentido, para debater os impactos dessa lei para os segmentos de 
construção, mineração, equipamentos, locação e agronegócio, a Revista 
M&T, com o apoio da Sobratema, promove o Workshop ‘Terceirização 
– Maximizando Resultados?’, no dia 5 de abril, no Centro Brasileiro 
Britânico. Mais informações: (http://www.sobratemaworkshop.com.br).

A - Educar para a Paz
Criada em Brasília por Pierre Weil, a Universidade da Paz (Unipaz) 

do setor na América Latina. Evento bienal, receberá a participação de 
mais de 400 expositores, envolvendo mais de 25 mil profi ssionais da área. 
Concentrando tecnologias tendências e estimulando novos negócios e

Acionistas aprovam 
privatização de seis 
distribuidoras da 
Eletrobras

A assembleia geral extraordinária 
da Eletrobras aprovou, na última 
quinta-feira (8), a privatização das 
seis distribuidoras de energia da 
empresa. Os acionistas decidiram 
também que a Eletrobras vai assumir 
as dívidas dessas empresas, no valor 
de R$ 11,2 bilhõe, e os encargos de 
R$ 8,5 bilhões referentes a aportes 
dos fundos setoriais de energia, 
referentes a créditos ou obrigações 
com a Conta de Desenvolvimento 
Energético e a Conta de Consumo de 
Combustíveis. Com isso, a Eletrobras 
deverá assumir cerca de R$ 20 bi-
lhões em passivos das distribuidoras 
cuja privatização foi autorizada.

Serão privatizadas as distribuido-
ras EletroAcre, Boa Vista Energia, 
Ceron (Rondônia), Amazonas Distri-
buidora de Energia, Cepisa (Piauí) e 
Ceal (Alagoas). Os detalhes com as 
decisões da assembleia devem ser di-
vulgados pela empresa ainda na noite 
desta quinta-feira em comunicado ao 
mercado. O governo estipulou, em 
novembro do ano passado, o valor 
simbólico de R$ 50 mil por cada 
uma das distribuidoras. Avaliação do 
BNDES estimou em R$ 10,2 bilhões 
o valor das distribuidoras.

Trabalhadores da empresa e 
integrantes de movimentos sociais 
protestaram em frente à sede da 
Eletrobras e nos estados atendi-
dos pelas distribuidoras. “O povo 
do Norte e Nordeste precisa das 
distribuidoras da Eletrobras”. A 
Federação Nacional dos Urbani-
tários (FNU) chegou a entrar com 
pedido na Justiça para suspender 
a assembleia. “Qualquer uma das 
decisões – privatizar ou liquidar as 
seis distribuidoras – será desastrosa 
para a população desses respectivos 
Estados e para o País”, disseram 
representantes da entidade (ABr).

O café arábica respondeu por 93% do volume

total de exportações.

Segundo o Conselho dos Ex-
portadores de Café do Brasil 
(Cecafé), foram exportadas 
2.490.023 sacas, com receita 
cambial de US$ 400,9 milhões. 
O arábica respondeu por 93% 
do volume total de exporta-
ções (2.316.280 sacas), se-
guido pelo solúvel, com 6,5% 
(160.766), e robusta, com 
0,5% (11.320). O preço médio 
foi de US$ 161,01, com decrés-
cimo de 8,5% na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado, quando a média era 
de US$ 175,96.

A Alemanha foi o maior 
importador em janeiro, 
com 20,6% de participação 
(513.070 sacas). Os Estados 
Unidos, que lideravam o 
ranking desde março de 2017, 
ocupam a segunda posição, 
com 17,9% (444.726). O Japão 
está na terceira colocação 
com 8,8% de participação 
(218.817). Ainda fi guram no 
ranking a Itália, com 8,6% 
(214.808), e Bélgica, com 
6,5% (162.413). No período, o 

São Paulo - A produção de mo-
tocicletas no Brasil caiu 0,4% em 
janeiro deste ano ante igual mês do 
ano passado, informou a Abraciclo. 
Foram 81,3 mil unidades produzidas 
no primeiro mês de 2018. O volume, 
se comparado a dezembro, apresenta 
alta de 17,8%.

Apesar da leve queda na produ-
ção, as vendas no mercado interno 
cresceram. Em janeiro, as conces-
sionárias venderam um total 76,9 mil 
motocicletas, expansão de 13,9% em 
relação a igual mês do ano passado. 
"Fazia três anos que as vendas não 
começavam com números positivos 
e isso evidencia que as projeções de 

A alta do comércio varejista veio depois de duas quedas 

consecutivas: em 2015 (-4,3%) e em 2016 (-6,2%).

O dado, da Pesquisa Men-
sal do Comércio, foi di-
vulgado sexta-feira (9) 

pelo IBGE. A alta veio depois 
de duas quedas consecutivas: 
em 2015 (-4,3%) e em 2016 
(-6,2%). Três dos oito seg-
mentos pesquisados fecharam 
o ano em alta, com destaque 
para móveis e eletrodomésticos 
(9,5%) e para tecidos, vestuário 
e calçados (7,6%). 

Também tiveram crescimen-
to os setores de artigos farma-
cêuticos, médicos e perfumaria 
(2,5%), outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (2,1%) 
e supermercados e produtos 
alimentícios (1,4%). Por outro 
lado, três segmentos tiveram 
queda em 2017: combustíveis 
e lubrifi cantes (-3,3%), livros, 
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Varejo fechou 2017 com alta 
de 2% no volume de vendas

O volume de vendas do comércio varejista brasileiro teve aumento de 2% em 2017, na comparação 
com o ano anterior

(-3,1%). Analisando-se o varejo 
ampliado, que inclui também os 
segmentos de veículos e peças 
e de materiais de construção, 
a alta chegou a 4%. 

Os materiais de construção 
tiveram avanço de 9,2%, en-
quanto os veículos, peças e 
partes cresceram 2,7% no ano. 
Na comparação de dezembro de 
2017 com o mesmo mês de 2016, 
o volume de vendas do varejo 
cresceu 3,3%, enquanto o do 
varejo ampliado avançou 6,4%. 
A receita nominal do comércio 
varejista cresceu 2,2% no ano, 
enquanto a do varejo ampliado 
aumentou 3,6%. Na compara-
ção de dezembro de 2017 com 
dezembro de 2016, a receita 
avançou 2,6% no varejo e 4,8% 
no varejo ampliado (ABr).

jornais, revistas e papela-
ria (-4,2%) e equipamentos 

e materiais para escritório, 
informática e comunicação 

Exportação de café 
recuaram 5,9% em janeiro

Reino Unido e o Canadá ganham 
destaque com crescimento nos 
embarques recebidos do Brasil, 
respectivamente de 38,25% 
(62.967) e 15,52% (58.076 
sacas).

Pelo Porto de Santos saiu a 
maior parte das exportações, 
equivalente a 83,5% (2.079.833 
sacas). O Porto do Rio de Ja-
neiro aparece na sequência, 

com 12,7% dos embarques 
(315.384 sacas). Os cafés 
diferenciados registraram 
21,1% de participação nas 
exportações em janeiro. No 
mesmo mês do ano passado, 
esse volume representou 
14,9%. O total de sacas ex-
portadas foi de 524.851 e o 
preço médio fi cou em US$ 
189,39 (ABr).

Produção de motos cai 0,4% em 
janeiro ante igual mês de 2017

retomada vão se consolidar ao longo 
de 2018", disse Marcos Fermanian, 
presidente da Abraciclo, que projeta 
avanço de 1,6% este ano.

Por outro lado, em relação a 
dezembro, o mercado teve redução 
de 0,8%. A queda foi minimizada 
pela associação, que lembrou que 
dezembro foi o mês que apresentou 
o maior volume de vendas em 2017. 

As exportações, por sua vez, 
cresceram em janeiro. O número de 
motocicletas vendidas ao exterior 
atingiu 8,2 mil unidades no primeiro 
mês de 2018, expansão de 42,6% 
ante igual mês do ano passado e de 
15,8% em relação a dezembro (AE).



O fi m da estabilidade 
no serviço público

A vitalícia garantia 

do emprego favorece a 

falta de empenho e a 

acomodação

O Brasil passa por pe-
ríodo de mudanças 
tendentes a modernizar 

e dinamizar a vida política e 
administrativa no âmbito do 
governo, por isso acredito ser 
oportuno repensar e discutir 
a estabilidade funcional no 
serviço público. 

Esse instituto vem do tempo 
em que a carreira apresentava 
poucos atrativos em compa-
ração com a iniciativa privada 
e por isto buscou-se propor-
cionar alguma garantia ante 
as incertezas do mercado de 
trabalho no setor particular. 
Hoje, a estabilidade tem ge-
rado vícios que visivelmente 
comprometem a prestação do 
serviço, daí a necessidade de 
reconsiderá-la, debatendo a 
viabilidade de sua extinção ou 
aplicação de novo ordenamen-
to nas relações de trabalho na 
área ofi cial. 

É sabido que, com poucas 
ressalvas, a prestação do 
serviço público à população 
é defi ciente, morosa e extre-
mamente burocrática com 
decisões centralizadas sujeitas 
a uma legislação extensa e 
complicadora e algumas nor-
mas ultrapassadas. 

A vitalícia garantia do empre-
go favorece a falta de empenho 
e a acomodação, produzindo 
falsa necessidade de mais 
funcionários para execução 
das mesmas tarefas. Daí, mais 
concursos, mais gente contra-
tada que logo estará igualmen-
te desmotivada e acomodada.

Portanto, seria convenien-
te a adoção de normas que 
contribuam para motivação 
funcional e consequente di-
namização da atividade sem 
sistemáticas admissões que 
incham a máquina e aumentam 
despesas sem observância do 
critério custo/benefício. Uma 
das alternativas pode ser o 
ganho por produtividade. 

A iniciativa privada utiliza 
esse sistema com proveito em 
termos de aumento da produ-
tividade e da qualidade, com 
empregados em constantes 

treinamentos, reciclagem e 
avaliação séria que resultam 
em vantagens salariais. No 
âmbito público, em diversas 
carreiras isso é possível, como 
no ensino, no atendimento de 
saúde. Haveria com certeza 
maior motivação, mais empe-
nho e participação com ganho 
para ambas as partes. 

A ascensão deve ter por 
base o mérito, a dedicação e a 
produtividade. É verdade que 
a administração federal aplica 
processo de avaliação, porém 
mais vale para o currículo 
funcional contando pontos 
para eventual processo de 
promoção. Além do mais, não 
utiliza critérios que assegurem 
imparcialidade. É a chamada 
Avaliação 360 Graus, onde, 
curiosamente, o funcionário 
participa e avalia a si próprio. 

No fundo, tal avaliação não 
tem nada a ver com ganho por 
produtividade, um mecanismo 
tão importante que até os 
clubes de futebol de ponta, 
obrigados a altas contrata-
ções de profi ssionais caros 
passaram a adotar uma tabela 
especial vinculando o salário 
do atleta a conquistas do clube 
que revertam em mais renda, 
inclusive contratos publicitá-
rios e de merchandising. Um 
dos problemas do princípio da 
estabilidade é sua banalização 
e extensão a categorias que se 
acham fora do benefício. 

Hoje, o custo da máquina 
pública com funcionários que 
exercem atividade-meio ultra-
passa o limite da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal criando 
difi culdades e impossibilitando 
o governo de melhorar o nível 
salarial, oferecer gratifi cações, 
treinamento e reciclagem 
àqueles que exercem ativi-
dade-fi m, ou seja, que tratam 
diretamente com a população, 
que atendem às pessoas, pois 
são esses que efetivamente 
cumprem o papel do Estado. 
Os outros burocratizam o ser-
viço e entravam o atendimento 
público. 

Deve-se ter em conta que 
governo existe para atender 
ao povo.

(*) - É empresário, médico e 
professor. Foi Ministro da

Saúde e Deputado Federal.

Luiz Carlos Borges da Silveira (*)
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Juan Manuel Santos, 

presidente da Colômbia.

O presidente da Colômbia, 
Juan Manual Santos, anunciou 
que reforçará a segurança na 
fronteira com a Venezuela. O 
objetivo de aumentar o con-
tigente policial na fronteira é 
conter o fl uxo de imigrantes 
venezuelanos que chegam em 
território colombiano, número 
que aumentou nos últimos me-
ses devido à crise econômica e 
política no país vizinho.

“Colocar mais controles 
migratórios, e que esses con-
troles sejam mais estritos, que 
a entrada de venezuelanos 
tenha algumas características, 
que seja controlada, ordenada, 
e, muito importante, que seja 
feita dentro da legalidade”, 
disse Santos. O presidente 
colombiano também afi rmou 
que irá “melhorar o controle 
sobre os atalhos”, locais onde 
centenas de imigrantes cruzam 
a fronteira de forma ilegal. Estas 
rotas também são usadas por 
facções criminosas.

O governo da Colômbia, a 
partir de agora, não irá mais 
destinar cartões de mobilidade 
fronteiriça, criado para facilitar 
o trânsito de pessoas na região.  
“Mais uma vez insisto que per-
mita a nós, colombianos, aju-
darmos os venezuelanos para 
que não continuem sofrendo, 
pelo menos, de fome e falta de 
medicamentos”, concluiu San-
tos, que pede para o presidente 
da Venezuela, Nicolás Maduro, 
aceitar ajuda de outros países.

De acordo com o “Migração 
Colômbia”, mais de 550 mil 
venezuelanos estão em territó-
rio colombiano, seja de forma 
irregular ou regular. É calcu-
lado que, neste ano, o número 
aumente para 1,5 milhão de 
imigrantes (ANSA).

Juiz federal Sérgio Moro.

O juiz federal Sérgio Moro, 
responsável pelos processos 
da Operação Lava Jato em pri-
meira instância, determinou a 
prisão do irmão do ex-ministro 
José Dirceu, Luiz Eduardo de 
Oliveira e Silva, em Ribeirão 
Preto. Também foi determinada 
a prisão do sócio do ex-ministro, 
Júlio César dos Santos. Os dois 
mandados de prisão já foram 
cumpridos na manhã de sexta-
-feira (9) pela Polícia Federal.

De acordo com o juiz, a prisão 
se deve ao fato de a segunda 
instância já ter se exaurido. No 
despacho, Moro diz que por eles 
terem cometidos “crimes de 
gravidade, inclusive lavagem de 
produto de crimes contra a ad-
ministração pública, a execução 
após a condenação em segundo 
grau impõe-se sob pena de dar 
causa a processos sem fi m e 
a, na prática, impunidade de 
sérias condutas criminais”.

“Assim e obedecendo à Corte 
de Apelação, expeça a Secre-
taria os mandados de prisão 
para execução provisória da 
condenação”, disse o juiz em 

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim.

Em visita ofi cial a Boa Vista 
(RR), na última quinta-feira 
(8), o ministro da Justiça, 
Torquato Jardim, anunciou um 
projeto-piloto para absorver 
mão-de-obra de venezuelanos 
que tem chegado ao país pela 
fronteira com Roraima. Os 
imigrantes tentam escapar 
da grave crise econômica 
que assola o país vizinho, que 
sofre com desabastecimento 
generalizado de produtos e 
uma infl ação que chega a 700% 
ao ano. 

Segundo cálculos da Prefei-
tura de Boa Vista, capital do 
estado, já existem mais de 40 
mil cidadãos venezuelanos na 
cidade, número que representa 
mais do 10% da população 
local, de cerca de 330 mil habi-
tantes. O plano de “interioriza-
ção”, como chamou o ministro, 
tem o objetivo de integrar um 
total de mil venezuelanos ao 
mercado de trabalho em 90 
dias. Jardim não deu detalhes 
para quais estados o governo 
federal pretende enviar esses 
imigrantes, mas explicou que 
a ideia é aproveitar a mão-de-

-obra qualifi cada. “A maior par-
te deles tem curso superior”, 
enfatizou.

No caso dos médicos e 
professores venezuelanos 
que chegam ao país, ele disse 
que vai buscar mecanismos 
para acelerar a revalidação de 
seus diplomas e permitir que 
esses profissionais possam 
ser incorporados ao programa 
Mais Médicos, e também no 
sistema de ensino, no caso dos 
professores. O governo federal 
também pretende dar início 
a um censo sobre a presença 
dos venezuelanos no país, para 
saber o fl uxo real de quantos 
entram e saem do país. 

Os dados servirão “para 
orientar a demanda de segu-
rança pública, de saúde, de 
educação, de vacinação”, des-
tacou Jardim. O Ministério da 
Justiça também deve reforçar a 
vigilância na fronteira do Brasil 
com a Venezuela em Pacaraima, 
com maior presença de agentes 
da Polícia Federal e também nas 
rodovias federais que cortam 
o estado, por meio da Polícia 
Rodoviária Federal (ABr).
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O ministro do STF, Dias 
Toffoli pediu parecer da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) sobre o pedido de 
liberdade feito pela defesa do 
deputado federal Paulo Maluf 
(PP-SP), que está preso para 
cumprir pena de sete anos e 
nove meses na Penitenciária 
da Papuda. Após receber a 
manifestação, o ministro vai 
decidir a questão. No habeas 
corpus, a defesa do parlamen-
tar pede que Maluf aguarde 
em liberdade o julgamento 
do recurso que foi protoco-
lado para reverter a decisão 
que determinou o imediato 
cumprimento da pena. 

“Há uma justifi cativa para 
manter na prisão um cidadão 
com 86 anos de idade acometi-
do de doenças e que, segundo 
a acusação, teria praticado um 
crime há 18 anos e, após isso, 
não respondeu a nenhum tipo 
de processo? Ora, se a razão 
de ser e o ideal da pena é res-
socializar e reinserir o cidadão 
na sociedade de modo que 

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.
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O senador José Medeiros (Pode-MT) defendeu 
a demissão da presidente do Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente (Ibama), Suely Guimarães de 
Araújo, alegando difi culdades impostas pelo órgão 
no licenciamento de projetos importantes. Ele 
citou o caso de uma rodovia em Mato Grosso que 
não sai do papel há oito anos, mesmo o projeto ten-
do sido aprovado pelo órgão ambiental estadual.

Segundo Medeiroso, isso aconteceu porque, 
o Ministério Público e, em seguida, o Ibama, 

“por vaidade”, questionaram a competência 
do órgão estadual para a emissão do estudo de 
impacto ambiental. Para que o processo não se 
estendesse, a Advocacia-Geral da União fi rmou 
um acordo com o Ibama e o Dnit para acabar 
com o impasse, disse o senador. No entanto, 
com a demora do processo, o Ibama agora exigiu 
um outro estudo de impacto ambiental como 
condição para liberar o projeto.

“Nós lutamos, derrubamos um governo, tro-

camos as pessoas achando que iria destravar, e 
entra lá uma pior do que a outra que lá estava. 
É por isso que eu digo: se eu fosse do governo 
federal, eu tirava essa presidente imediatamente. 
Está travando o estado de Mato Grosso e está 
travando o Brasil”, afi rmou. Medeiros lamentou 
ainda os prejuízos sofridos pelo município de Gui-
ratinga, no sul do Mato Grosso, onde a produção 
de manganês está sendo comprada “a preço de 
brita” por empresas de Minas Gerais (Ag.Senado).

O primeiro item a ser 
analisado deve ser a 
proposta que impede o 

bloqueio de recursos orçamen-
tários destinados aos fundos de 
segurança. “Os nove itens que 
anunciamos na abertura dos 
trabalhos do Congresso, vou 
entregá-los, não apenas na fala, 
mas na prática, na aprovação e 
no encaminhamento à Câmara”,   
assegurou.

Eunício defendeu ainda a 
criação de um Sistema Integra-
do de Segurança Pública, com 
responsabilidades definidas 
para cada ente federativo e com 
a escolha de prioridades para 
a alocação de recursos. “ E na 
Segurança Pública, qual o sis-
tema integrado que nós temos? 
Temos o Fundo Penitenciário 
Nacional, com recursos que não 
são alargados, digamos assim, 
para efeito da sua aplicação. 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.
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Votação da pauta
de segurança no Senado 

continua depois do Carnaval
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, agendou para a sessão deliberativa do próximo dia 20 a 
continuação da votação dos projetos da pauta de segurança pública da Casa, anunciada por ele na 
abertura do ano legislativo

de senadores. “Combinamos, 
eu e Rodrigo, que transfor-
maríamos essa comissão em 
uma comissão do Congresso 
Nacional, para encontrarmos 
uma saída”, disse.

Questionado pela imprensa 
sobre a necessidade de aprova-
ção da Reforma da Previdência, 
Eunicio Oliveira mais uma vez 
ressaltou seu constrangimento 
em comentar os trâmites de 
uma proposta que nem sequer 
chegou à Casa  e nem se sabe 
se virá. Disse, no entanto, que 
a aprovação é importante para 
“acabar com privilégios em todo 
o Brasil e em todas as instâncias, 
em todos os poderes, inclusive 
do que preside”. Lembrou 
ainda que este será um assun-
to obrigatório na campanha 
eleitoral, caso o texto não seja 
aprovado nos próximos meses 
(Ag.Senado).

Pode construir penitenciária 
ou outras coisas, mas não pode 
comprar armas. Temos que 
fazer algo integrado”, defendeu.

Por isso, ele anunciou que 
a comissão especial criada 
pelo presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, com a parti-
cipação do ministro do STF, 
Alexandre de Moraes, para 
tratar da segurança pública e 
estudar a possibilidade de uni-
fi cação desse sistema, também 
contará com a participação 

Toffoli solicita parecer da PGR 
sobre habeas para Maluf

ele não mais pratique crimes, 
o objetivo estava plenamente 
alcançado e satisfeito”, argu-
menta a defesa.

No mês passado, o desembar-
gador Jesuíno Aparecido, do 
TJ-DF, negou outro pedido do 
deputado por entender que não 
houve ilegalidade na decisão 
do juiz Bruno Aielo Macacari, 
da Vara de Execuções Penais 
(VEP), que também rejeitou 

a prisão domiciliar. Maluf foi 
condenado por receber pro-
pina em contratos públicos 
com as empreiteiras Mendes 
Júnior e OAS quando era 
prefeito de São Paulo (1993-
1996). Os recursos teriam sido 
desviados da construção da 
Av. Água Espraiada, hoje cha-
mada Av. Roberto Marinho. O 
custo total da obra foi cerca de 
R$ 800 milhões (ABr).

Sérgio Moro autoriza 
transferência de irmão de Dirceu

seu despacho. “Autorizo des-
de logo a transferência para o 
sistema prisional em Curitiba, 
Complexo Médico Penal, ala re-
servada aos presos da Operação 
Lava Jato”, completou. Moro 
acrescentou que a corrupção 
“sistêmica e descontrolada” 
pela qual passa o Brasil se deve 
em parte à “inefetividade dos 
processos criminais por crimes 
de corrupção e lavagem no 
Brasil”.

O irmão de Dirceu cumprirá 
pena de dez anos e seis meses 

em regime inicialmente fecha-
do por crimes de lavagem de 
dinheiro e de pertinência à 
organização criminosa. Além 
disso foram aplicados a ele 
210 dias de multa. O ex-sócio 
de Dirceu cumpre pena de dez 
anos e oito meses, também em 
regime inicialmente fechado, 
pelos mesmos tipos criminais. 
A ele foram acrescidos 230 
dias-multa. A ABr entrou em 
contato com advogado de de-
fesa do irmão do ex-ministro 
e aguarda informações (ABr).

Projeto objetiva empregar 
imigrantes venezuelanos

Criticada burocracia no Ibama e pedida demissão da presidente

Colômbia 
reforçará 

controles na 
fronteira com 

Venezuela
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CONVÊNIO MÉDICO PARA OS SÓCIOS
Empresa pretende efetuar convênio médico só para os sócios, com 
descontos no pró-labore, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE PAGAR UM VALOR FIXO COMO AUXÍLIO MORADIA 
NA FOLHA DE PAGAMENTO AO FUNCIONÁRIO?

O valor de auxílio moradia deve obrigatoriamente ser informado em folha 
de pagamento, conforme prevê o artigo 225  § 9º do Decreto 3048/99. 
Informamos que o valor não goza de natureza indenizatória como pre-
visto no artigo 457 § 2º e 458 § 2º da CLT, portanto deve ser considerado 
como parcela salarial, inclusive passível de contribuição de INSS e FGTS.

PRAZO PARA RECONTRATAÇÃO
Qual o tempo para fazer a recontratação do funcionário no mesmo 
CNPJ? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS
Empresa possui funcionário que durante o mês efetua algumas 
despesas de combustível e pedágio. O valor corresponde à 6% de seu 
salário. Podemos pagar como Reembolso de Despesas, terá incidên-
cias? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE
Empresa pretende conceder ajuda de custo para alguns funcioná-
rios que utilizam seus carros para irem e voltarem do trabalho. De 
acordo com a reforma trabalhista a ajuda de custo não integra à 
remuneração e nem constitui base para os encargos, como proce-
der? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DE FALTAS DO COMISSIONADO
Vendedor comissionado que tem controle de jornada, pode ser descon-
tado de faltas não justificadas ou atrasos ocorridos durante a jornada de 
trabalho? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0046985-72.2010.8.26.0100 (USUC 1019) O(A) Doutor(a) Paulo César 
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Gilberto Thomé e Maria José Oliveira Thomé, ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Desembargador Joaquim Bandeira de Mello, nº 504, lote 23, Qd. 1, CJ. 31 - Vista Verde - Pirituba - 
São Paulo - SP, com área de 163,62 m², contribuinte nº 124.091.0928-3, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

36ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0071790-45.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Stefânia Costa Amorim Requena, na forma da lei, etc. FAZ SABER a MARCO AURELIO OLIMPIO, 
CPF.022.773.478-50, que ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO PAULO, ajuizou-lhe uma ação de 
Cobrança, que foi julgada procedente, estando em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-
o ao pagamento de R$40.728,75 (atualizado até 31/08/2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi 
determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios 
de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. 
ADVERTÊNCIA: Terá o executado, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias 
supra, para oferecer impugnação, sob pena de ser considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial (Art. 257, IV do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. 

Fair Corretora de Câmbio S/A
CNPJ/MF nº 32.648.370/0001-26

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 e semestre findo em 31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em R$ mil)
Balanços Patrimoniais

Demonstração de Resultados

2016 2015
Ativo/Circulante 38.710 30.073
Disponibilidades 17.090 8.123
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: Carteira Própria 642 923
Titulos e Valores Mobiliários Instrumentos Financeiros Derivativos
Carteira Própria 12.534 10.725
Outros Créditos 8.420 10.278
Câmbio 2.129 4.587
Rendas a receber 2.709 2.955
Diversos 3.742 3.099
Provisão Outros Créditos Liquidação Duvidosa (160) (363)
Outros Valores 24 24
Despesa Antecipadas 24 24
Não Circulante – –
Outros Créditos 10.088 7.712
Impostos a Recuperar 36 –
Diversos 10.052 7.712
Permanente 582 641
Investimentos 81 81
Outros Investimentos 81 81
Imobilizado de uso 475 540
Outras Imobilizaçãoes de Uso 475 540
Intangivel 26 20
Software e outros intangiveis 26 20
Total do ativo 49.380 38.426
Passivo 2016 2015
Circulante 21.294 15.935
Relações Interdependências 7.852 –
Ordens de Pagamentos 7.852 –
Outras Obrigações 13.442 15.935
Câmbio 7.377 10.302
Fiscais e Previdenciárias 2.403 2.445
Diversas 3.662 3.188
Não Circulante – –
Outras Obrigações 13.300 10.881
Fiscais e Previdenciarias 11.452 9.041
Diversos 1.848 1.840
Patrimônio líquido 14.786 11.610
De domiciliados no país 8.617 3.617
Reserva de Lucros 6.108 7.932
Ajuste a Valor de Mercado 61 61
Lucros a Disposição dos Quotistas 5.950 7.477
Total do passivo 49.380 38.426

2º Semestre Exercícios
Descrição 2016 2016 2015
Receitas da intermediação financeira 16.608 31.061 37.178
Resultado de Operações de Câmbio 15.741 29.341 31.022
Resultado operações com títulos valores mobiliários 867 1.720 6.156
Resultado bruto intermediação financeira 16.608 31.061 37.178
Outras receitas/despesas operacionais (14.193) (25.445) (26.305)
Receitas de prestação de serviços 15.618 30.957 25.297
Provisão para Créditos Liquidação Duvidosa 13 202 (191)
Despesas de pessoal (5.098) (9.498) (7.572)
Outras despesas administrativas (21.297) (40.817) (38.312)
Despesas tributárias (3.224) (6.070) (5.253)
Outras despesas operacionais (205) (219) (281)
Outras receitas operacionais – – 7
Resultado operacional 2.415 5.616 10.873
Resultado antes da tributação sobre os 
lucros e participações 2.415 5.616 10.873

Imposto de Renda e Contribuição Social (1.063) (2.440) (4.646)
Lucro líquido do período 1.352 3.176 6.227
Quantidade de ações 5.306 5.306 5.306
Lucro líquido por ações do capital social 0,2548 0,5986 1,1736

1. Contexto Operacional – A Fair Corretora de Câmbio S/A tem por obje-
tivo social a intermediação de operações de câmbio, inclusive em Bolsas de 
Mercadorias e Futuros e a prática de operações no mercado de taxas flutu-
antes. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras – A Diretoria da 
Fair autorizou a conclusão da elaboração das Demonstrações Financeiras 
em 03/02/2017. Tais Demonstrações foram elaboradas de acordo com as 
normas regulamentares constantes do Plano Contábil das Instituições do 
Sistema Financeiro Nacional – COSIF, e estão sendo apresentadas em con-
formidade com a atual legislação societária e com as práticas contábeis, 
em observância aos Pronunciamentos Contábeis homologados pelo Banco 
Central do Brasil, que incluem estimativas e premissas, como a mensuração 
de provisões para perdas de créditos a receber, estimativas do valor justo 
de certos instrumentos financeiros, estimativas para a determinação da vida 
útil de ativos e provisões necessárias para passivos contingentes, portanto, 
os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimativas e premissas. 
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis – a) Apuração dos Resul-
tados: As receitas e Despesas são contabilizadas de acordo com o regime 
de competência; b) Caixa e Equivalentes de Caixa: São representados 
por disponibilidades em moeda nacional e aplicações no mercado aberto, 
cujos vencimentos das operações na data da efetiva aplicação são iguais 
ou inferiores a 90 dias, apresentando risco insignificante de mudança de 
valor justo, e são utilizadas com objetivo de gerenciar os compromissos de 
curto prazo. As aplicações interfinanceiras de liquidez estão reconhecidas 
pelos valores de aquisição (papéis de compra), cujos rendimentos incorridos 
estão reconhecidos até a data do balanço. c) Moeda estrangeira: Transa-
ções em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na 
moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada 
transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são conver-
tidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. 
Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos 
e os passivos monetários são reconhecidos na demonstração de resulta-
dos. d) Ativo Circulante e Não Circulante: Demonstrados pelos valores 
de custo e/ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos 
auferidos até a data do balanço; e) Permanente: Demonstrado pelo valor 
do custo de aquisição, está sujeito à avaliação do valor recuperável em perí-
odos anuais ou em maior freqüência se as condições ou as circunstâncias 
indicarem a possibilidade de perda dos seus valores e sua avaliação con-
sidera os seguintes aspectos: • Investimentos: São avaliados pelo método 
de custo de aquisição, deduzidos de provisão para perda, quando aplicável. 
• Imobilizado: A depreciação do imobilizado é feita pelo método linear, com 
base nas seguintes taxas anuais: edificações – 20% para sistema de pro-
cessamento de dados, 10% instalações e 10% para sistema de segurança, 
moveis e equipamentos e sistema de comunicação. f) Ativos Intangíveis: 
São demonstrados ao custo de aquisição, líquidos das respectivas amor-
tizações acumuladas. As amortizações são calculadas pelo método linear 
de acordo com a vida útil-econômica estimada dos direitos de uso. O qua-
dro de amortização com as taxas praticadas está demonstrado na Nota 09; 
g) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes: O reconhecimento, a men-
suração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas 
e também das obrigações legais são efetuadas de acordo com os critérios 
definidos pelo CPC 25, o qual foi aprovado pela Resolução nº 3.823/09 do 
CMN, sendo: Ativos Contingentes, não são reconhecidos contabilmente, 
exceto quando a Administração possui controle da situação ou quando há 
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não caibam 
mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Provi-
sões, são constituídas levando em consideração a opinião dos assessores 
jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, 
a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a perda for 
avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos 
para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança. Passivos Contingentes, de acordo 
com o CPC 25, é o termo utilizado para passivos que não são reconhecidos 
contabilmente, pois a sua existência somente será confirmada pela ocor-
rência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que não estejam 
totalmente sob o controle da Administração. Os passivos contingentes não 
satisfazem os critérios de reconhecimento, pois são considerados como per-
das possíveis, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas. As 
obrigações classificadas como remotas não são provisionadas e nem divul-
gadas. h) Passivo Circulante e Não Circulante: Demonstrado por valores 
das obrigações assumidas e provisionadas até a data do balanço. i) Provi-
são para IRPJ/CSLL: O IRPJ e a CSLL foram calculados com base no lucro 
tributável ajustado nos termos da legislação pertinente.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa 2016 2015
Caixa 2.164 1.225
Depósitos Bancários 3.302 5.003
Depósitos Bancários em Moedas Estrangeiras 11.624 1.895
Títulos de Renda Fixa 2.901 11.648
Fundos de Investimentos 10.275 –
Total 30.266 19.771
5. Composição dos Títulos em Carteira Própria – Estão contabilizados 
pelo valor de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data 
do balanço, com base na taxa de remuneração e em razão da fluência dos 
prazos dos papéis, de acordo com a Circular nº 3.068/01, e estão classifica-
dos nas seguintes categorias: Títulos para Negociação – Considerando que 
foram adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de 
forma ativa, são contabilizados a valor de mercado, com as perdas e ganhos 
reconhecidos diretamente no resultado do período; e Títulos Disponíveis 
para Venda – Títulos e valores mobiliários que não se enquadram como para 
negociação nem como mantidos até o vencimento, ajustados pelo valor de 
mercado em contrapartida à conta destacada no Patrimônio Líquido, líquido 
dos correspondentes efeitos tributários. De acordo com o estabelecido na 
Circular nº 3082/2002 os instrumentos financeiros derivativos são contabili-
zados pelo valor de mercado, com as valorizações e desvalorizações reco-
nhecidas diretamente no resultado do período.
5.1. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 2016 2015
Certificado Depósito Bancário 642 923
Total 642 923
5.2. Títulos e Valores Mobiliários Instrumentos 
Finaceiros Derivados 2016 2015
Certificado Depósito Bancário 1.941 1.896
Letras de Cambio 318 –
Fundos de Investimentos 10.275 8.829
Total 12.534 10.725
6. Outros Créditos Diversos – 6.1 Circulante: 2016 2015
Carteira de Cambio 2.129 4.587
Corretagem e Assess. de Câmbio a Receber 2.709 2.955
Adiantamentos diversos 3.742 3.099
PDD (160) (363)
Total 8.420 10.278

Capital
Social

Reserva
de Capital

Reservas 
Legal

Lucros a Disposição 
Acionistas

Ajuste a Valor 
de Mercado

Lucros/Prejuizos
Acumulados Total

Saldos em 01/01/2015 3.617 19 144 1.561 3.745 – 9.086
Lucro do Período – – – – 6.227 6.227
Ajuste a Valor de Mercado – (19) – – (3.684) – (3.703)
Reserva Legal – – 311 – – (311) –
A Disposição dos Acionistas – – – 5.916 – (5.916) –
Saldos em 31/12/2015 3.617 – 455 7.477 61 – 11.610
Mutações do Período – (19) 311 1.561 – – 2.524
Saldos em 01/01/2016 3.617 – 455 7.477 61 – 11.610
Aproveitamento de Reserva Legal 455 – (455) – – – –
Aproveitamento de Reservas Especiais 4.545 – – (4.545) – – –
Lucro do Período – – – – – 3.176 3.176
Reserva Legal – – 158 – – (158) –
A Disposição Acionistas – – – 3.018 – (3.018) –
Saldos em 31/12/2016 8.617 – 158 5.950 61 – 14.786
Mutações do Período 5.000 – (297) 1.561 – 3.176
Saldos em 01/07/2016 3.617 – 546 9.210 61 – 13.434
Aproveitamento de Reserva Legal 455 – (455) – – – –
Aproveitamento de Reservas Especiais 4.545 – – (4.545) – – –
Lucro do Período – – – – – 1.352 1.352
Reserva Legal – – 67 – – (67) –
A Disposição Acionistas – – – 1.285 – (1.285) –
Saldos em 31/12/2016 8.617 – 158 5.950 61 – 14.786
Mutações do Período 5.000 – (388) (3.260) – – 1.352

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Fluxo de Caixa das 2º Semestre Exercícios
 atividades operacionais 2016 2016 2015
Resultado do semestre/exercício 1.352 3.176 6.227
Depreciação e amortização 60 119 104
Ajuste ao valor de mercado – TVM e Derivativos – – (4.868)
Impostos Diferidos – – 1.124
Aumento/Redução em outros créditos 7.312 (518) (6.682)
Aumento/Redução em outras obrigações (4.001) 7.778 9.305
Disponibilidades líquidas geradas pelas 
(aplicadas nas) atividades operacionais 4.723 10.555 5.210

Fluxo de Caixa das atividades de investimentos
Compras de Imobilizado (7) (60) (165)
Disponibilidades líquidas geradas pelas 
(aplicadas nas) atividades de investimentos     (7) (60) (165)

Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Aumento/Redução líquido(a) de caixa e 
equivalentes de caixa 4.716 10.495 5.045

Aumento (Redução) nas disponibilidades: 4.716 10.495 5.044
No inicio do semestre/periodo 25.550 19.771 14.727
No final do periodo/período 30.266 30.266 19.771

Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras

Aos Diretores e Administradores da 
Fair Corretora de Câmbio S/A – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Fair Corretora de 
Câmbio S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e 
as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos assuntos descritos na 
seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalvas”, as demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fair Corretora de 
Câmbio S/A, em 31/12/2016, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Instituições autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião com ressalvas: A 
Fair Corretora de Câmbio S/A, optou pelo parcelamento instituído pela Lei 
nº 11.941/09, que estabelece condições de redução de multas e encargos 
moratórios, o qual foi consolidado pelos órgãos competentes no exercício de 
2011. A contabilização dessa obrigação está sendo realizada pelo Regime 
de Caixa, por ocasião das parcelas recolhidas mensalmente. Como parte 
integrante dos procedimentos para os exames de auditoria independente, 
efetuamos pedidos de confirmações junto aos Assessores Jurídicos da 
Fair Corretora de Câmbio S/A, nestas respostas identificamos um processo 
administrativo instaurado pelo Banco Central do Brasil no montante esti-
mado de R$ 7.676 mil. O Assessor Jurídico responsável por este processo, 
não identificou em sua resposta a probabilidade de perda, em observância 
ao disposto na Resolução nº 1.219/2009 do Conselho Federal de Conta-
bilidade, contudo evidencia que a multa do referido montante foi mantida, 
porém em 31/12/2016, não foi constituída em observância ao Princípio Con-
tábil da Prudência a respectiva Provisão para Contigências. Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em rela-
ção à Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela ela-
boração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contá-
beis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Fair 
Corretora de Câmbio S/A continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 

operações. Os responsáveis pela governança da Corretora são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audi-
toria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Corretora. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signifi-
cativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de março de 2017.
Sacho – Auditores Independentes – CRC 2SP 017.676/O-8

Marcelo Machado de Andrade – CRC 1SP 223.997/O-8

A Diretoria Valdemir Soprani – Contador CRC-1SP 88.327/O-0
Relatório dos Auditores Independentes

6.2. Não Circulante 2016 2015
COFINS – Interposição de Recursos 7.072 4.661
Recursos trabalhistas 123 107
Depósito Judicial – PMSP 210 207
Deposito Judicial COFINS 690 690
Depósito Judicial – CVM Pool Net 1.027 1.027
Depósito Judicial 15 15
Fair Serviços e Participações Ltda. – 90
Impostos a compensar e recuperar 36 –
Outros pagamentos a ressarcir 915 915
Total 10.088 7.712
7. Investimentos 2016 2015
BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias 81 81
Total 81 81
8. Imobilizado

Taxa

2016 2015
Custo de 

Aquisição
Depreciação 

Acumulada
Valor 

Líquido
Valor 

Líquido
Instalações 10% 228 196 32 38
Móveis e equipamentos 10% 634 352 282 312
Sistema de comunicação 10% 81 78 3 5
Sistema de Processamento 
de dados 20% 589 450 139 157

Sistemas de segurança 10% 20 13 7 10
Sistema de Transportes 20% 28 16 12 18
Total 1.580 1.105 475 540
9. Intangível

Taxa

2016 2015
Custo de 

Aquisição
Amortização 

Acumulada
Valor 

Líquido
Valor 

Líquido
Software 25% 16 3 13 8
Marcas e Patentes – 12 – 12 12
Total 29 3 26 20
10. Outras Obrigações – Circulante 2016 2015
Carteira de Cambio 7.377 10.302
Fiscais e Previdenciárias 2.403 2.445
Despesas Administrativas e de Pessoal 3.662 3.188
Total 13.442 15.935
10.1. Outras Obrigações Diversas – Circulante 2016 2015
Despesa de Pessoal 805 631
Outras Despesas Administrativas 2.857 2.525
Diversos – 32
Total 3.662 3.188
11. Não Circulante 2016 2015
Cofins 11.452 9.041
Provisão para passivos contingentes 1.137 1.137
Vlres a pagar de ações preferenciais 711 703
Total 13.300 10.881
11.1. Provisão para riscos tributários: A Corretora mantém acompanha-
mento de todos os processos administrativos e judiciais em que a institui-
ção é autora ou ré. Cada processo esta suportado por avaliação de sua 
Assessoria Jurídica, que considera o risco de perda envolvida e classifica 
o caso como de risco provável, possível ou remoto. Considerando estes 

pressupostos, o principal caso classificado como risco possível são os pro-
cessos relativos ao COFINS/CSLL no valor de R$ 1.137 mil, que a Cor-
retora atendendo ao Princípio Contábil da Prudência, provisiona em seu 
Passivo Circulante, considerando os depósitos judiciais até a resolução 
das questões legais correspondentes, para serem utilizados em pagamento 
do débito ou levantamento do saldo, quando do desfecho do processo. A 
Corretora figura como parte em dois processos que versam sobre maté-
ria fiscal, avaliados pelos assessores jurídicos como sendo uma ações de 
risco possível no valor de R$ 8.046 mil. As contingências fiscais referem-se, 
principalmente, às discussões judiciais relativas à fiscalização da Receita 
Federal relativos a COFINS. Processos de natureza cível: Em 31/12/2016 
a Corretora figurava como parte em 03 processos judiciais, que versam 
sobre matéria cível, instaurados pela CVM, e avaliados pelos Assessores 
Jurídicos com a probabilidade de risco possível, porém sem a previsão de 
honorários de êxito. Ressaltamos que os referidos processos, pertencem 
à época da Diretoria anterior, onde a Corretora ainda operava com valo-
res mobiliários. Processos de natureza trabalhista: A Fair Corretora é 
parte (polo passivo) em duas ações trabalhista avaliada pelos Assessores 
Jurídicos como sendo de risco possível sem mensuração com suficiente 
segurança devido a eventos futuros incertos, no montante de R$ 123 mil. 
com depósito judicial até a resolução das questões legais correspondentes, 
para serem utilizados em pagamento do débito ou levantamento do saldo, 
quando do desfecho do processo. 12. Capital Social – O Capital Social 
em 2016 – R$ 8.617 mil e em 2015 – R$ 3.617 mil sendo representado 
por 5.306 mil ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O aumento 
de capital realizado em 31/08/2016 foi através da incorporação de Reserva 
Legal R$. 455 mil e Reservas Especiais de Lucros – Outras R$. 4.544 mil. 
13. Partes Relacionadas – A corretora não possui transações com outras 
partes relacionadas. 14. Distribuição de Dividendos – No ano de 2016 
e 2015 não houve distribuição de dividendos. 15. Remuneração do Pes-
soal Chave da Administração – A remuneração total do pessoal chave da
administração para o exercício findo em 31/12/2016 foi de R$. 600 mil, (600 
mil em 2015), a qual é considerada benefício de curto prazo. 16. Gerencia-
mento De Risco Operacional – Em cumprimento da Resolução nº 3380/06 
do CMN, a corretora gerencia seus riscos operacionais em total consonân-
cia com as disposições regulamentares e as melhores práticas do mercado. 
Sua diretoria está plenamente engajada no processo, definiu e aprovou a 
política de gerenciamento e coordena as atividades relacionadas ao risco 
operacional e disponibilizou adequados recursos humanos e materiais. È 
responsável pelas informações e promoveu ampla divulgação aos clientes 
e colaboradores em seu site na rede mundial de computadores, disponível 
a todos os interessados. 17. Gerenciamento de Risco de Mercado – Em 
cumprimento da Resolução nº 3849/2010 do CMN, que implantou a estru-
tura de gerenciamento de risco de mercado, a qual é compatível com a 
natureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da 
exposição em taxas de juros, taxas de cambio, cotação de mercadorias, 
da instituição. As aplicações são controladas pela Diretoria, que avalia a 
necessidade de diluição do Risco. 18. Ouvidoria – O componente organiza-
cional de ouvidoria encontra-se em funcionamento e a sua estrutura atende 
às disposições estabelecidas por meio da Resolução nº 4433/15 do Banco 
Central do Brasil.

Alguns são denominados de macronutrientes primários 
e podem, por exemplo, ser componentes de proteínas, 
enquanto outros são relevantes para uma série de pro-

cessos ligados ao equilíbrio iônico do organismo. Há também os 
chamados macronutrientes secundários e os micronutrientes, 
que participam de uma série de processos e reações benéfi cas 
não somente à saúde das plantas, mas também à saúde humana.

Estes nutrientes fazem parte do dia-a-dia da produção 
agrícola e são fornecidos às plantas por meio do solo e dos 
fertilizantes. Todo processo de cultivo e adubação das plantas 
é essencial para garantir alto teor nutritivo aos alimentos. 
Seguidas as regras de manejo responsável, trazem também 
resultados benéfi cos à produção e à saúde humana, sem 
agredir o meio ambiente. 

A missão da iniciativa Nutrientes para a Vida (NPV), lan-
çada no Brasil há cerca de um ano, é esclarecer e informar a 
sociedade sobre os benefícios dos fertilizantes (ou adubos) 
na produção dos alimentos, bem como sobre sua utilização 
adequada. A NPV atua somente com informações embasa-
das cientifi camente, de modo a explicar claramente o papel 
essencial dos diversos tipos de fertilizantes na segurança 
alimentar e nutricional, além de seu efeito multiplicador na 
produtividade de culturas. 

“Todo ser vivo necessita de nutrientes para o seu desen-
volvimento. Eles são incorporados ao seu metabolismo para 
manter o ciclo vital. Portanto, as plantas também precisam 
de nutrientes, e é justamente nos fertilizantes que eles se 
encontram”, afi rma Dr. Luís Ignácio Prochnow, Diretor do 
Instituto Internacional de Nutrição de Plantas (IPNI) do Brasil. 

A mesma visão tem o professor da Universidade Federal 
de Lavras, Dr. Luiz Roberto Guimarães Guilherme, uma das 
principais autoridades em agronegócio no Brasil. “Aplicados 
de maneira correta, na dose correta, os fertilizantes promovem 
aumento da produtividade e permitem a produção em larga 
escala, com produtos de melhor qualidade. Todos os nutrientes 

Nutrientes essenciais que vêm das plantas
O ser humano, assim como as plantas, precisa de nutrientes para o seu crescimento e desenvolvimento saudável. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, 
enxofre, cobre, zinco, ferro, manganês, molibdênio e boro são alguns exemplos de elementos imprescindíveis, geralmente encontrados nas plantas.

neles contidosque eles contêm são produzidos justamente para 
que a planta cresça mais saudável e para o aumento das safras, 
considerando que a população está crescendo muito. Quando 
utilizamos os fertilizantes de modo responsável conseguimos 
produzir mais alimentos na mesma área, e com isso evitamos 
a necessidade de desmatar novas áreas”.

O excesso ou a defi ciência de um determinado nutriente 
em uma planta ou fruto , como, por exemplo, o tomateiro, 
são manifestados em suas folhas. Normalmente, os sintomas 
são perceptíveis aos olhos e a identifi cação da presença ou 
ausência de nutrientes pode ser feita por análise foliar ou 
diagnose visual.

“Nós olhamos a planta e percebemos que ela tem um aspecto 
diferente de uma planta normal, o que retrata a defi ciência ou 
o excesso de um determinado nutriente. Uma planta que apre-
senta folhas amareladas, por exemplo, pode estar defi ciente 
em nitrogênio, já que o nitrogênio faz parte de clorofi la; ou 
pode estar defi ciente em enxofre. Uma planta que apresenta 

pontas amareladas pode estar defi ciente em ferro”, acrescenta 
o professor Luiz Roberto.

Ele destaca, ainda, a crescente preocupação das indústrias 
com relação ao teor nutritivo dos produtos produzidos. “As in-
dústrias de alimentos trabalham com sistemas de processamento 
cada vez mais modernos para evitar que os produtos naturais 
percam nutrientes, já que produzir alimentos com maior valor 
nutricional é importante para a saúde humana. Vale ressaltar 
que o fato de um produto in natura ser preparado em casa não 
assegura necessariamente maior teor de nutrientes, comparado 
a um produto processado, porque muitas vezes a maneira de se 
preparar o alimento provoca perdas”, comenta Dr. Luiz Roberto.

A escassez de alguns nutrientes no solo está diretamente 
relacionada à condição particular dos trópicos. A transformação 
dos solos no Brasil é muito mais acentuada do que em outros 
países como, por exemplo, a Argentina, porque as chuvas e 
as temperaturas são mais acentuadas.

De maneira geral, isso deixa o nosso solo mais pobre devido 
à remoção de nutrientes por processos naturais de formação 
do solo. A despeito desse complicador, em função não só da 
tecnologia, mas também do uso correto de fertilizantes, o 
País, que era dependente de importação de alimentos até a 
década de 1970, hoje produz acima do sufi ciente, podendo 
exportar seus produtos.  

“O Brasil é o maior exportador mundial de soja e o se-
gundo maior exportador de milho. São fatos concretos que 
comprovam que o uso adequado de insumos, como calcário 
e fertilizante, é benéfi co para  aumentar a produção e, com 
isso, alimentar não só para atender a demanda da nossa po-
pulação, mas também atender o mercado externo”, ressalta 
o professor Luiz Roberto Guilherme. “Temos nossa posição 
de grande provedor mundial de alimentos já assegurada e 
o nosso próximo desafi o é fornecer ao mundo alimentos de 
melhor qualidade nutricional. O uso corretor de fertilizantes 
é fundamental para isso”, conclui (IPNI).

Todo processo 
de cultivo 
e adubação 
das plantas é 
essencial para 
garantir alto teor 
nutritivo aos 
alimentos
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O papa Francisco, em reu-
nião no Vaticano com o “Santa 
Marta Group”, associação que 
luta contra o tráfi co de seres 
humanos, disse que é preciso 
“examinar seriamente as diver-
sas formas de cumplicidade que 
a sociedade tolera e encoraja”. 
Como exemplo, o líder católico 
citou o “tráfi co para fi ns sexuais 
e a exploração de homens, mu-
lheres, crianças e vulneráveis”. 

O “Santa Marta Group” foi cria-
do pelo Pontífi ce em 2014, e o 
encontro deste ano visa a trazer 
uma perspectiva mundial sobre 
o ser humano e suas “modernas 
formas de escravidão”. Assim, o 
Papa, no seu “concreto objetivo 
de acabar com a rede criminal”, 
disse que a sociedade deve se 

Francisco alertou para a 

complexidade da situação.

Papa diz que sociedade ‘tolera’
e ‘encoraja’ tráfi co sexual

atentar aos “mais vastos seto-
res”, como “o uso da tecnologia 
e meios de comunicação”, e até 
mesmo às “implicações éticas 
dos modelos de crescimento 
econômico que privilegiam a 
exploração das pessoas”.

“Esperançoso” com o futuro, 
Francisco ainda alertou para 

A
FP a complexidade da situação. 

“A experiência mostra que as 
formas modernas de escravidão 
são bem mais confusas do que 
se imagina, mesmo - para nossa 
vergonha e escândalo - dentro 
das associações mais próximas 
da nossa sociedade”, disse.

Por outro lado, Jorge Ber-
goglio pareceu seguro quanto 
aos resultados futuros. “Estou 
confi ante que as discussões 
desses dias nos ajudarão a in-
crementar a conscientização da 
crescente necessidade de aju-
dar as vítimas destes crimes.” 
Para ele, as pessoas afetadas 
devem ser acompanhadas “em 
um caminho de reintegração na 
sociedade e de restabelecimen-
to de suas dignidades” (ANSA).

Faturamento do setor 
de serviços paulistano 
volta a crescer 

Em dezembro de 2017, o 
faturamento real do setor de 
serviços na cidade de São Paulo 
registrou alta de 8,7% em re-
lação ao mesmo mês de 2016, 
atingindo R$ 25,3 bilhões. É a 
maior cifra para o mês desde 
o início da série histórica da 
pesquisa, em 2010. O resultado 
apurado em dezembro consoli-
da o processo de recuperação 
do setor de serviços paulistano 
após dois anos de desempenhos 
negativos, quando em 2015 
e 2016 o faturamento recuou 
2,8% e 3,4%, respectivamente. 

No ano de 2017, as receitas 
do setor cresceram 6,1%, em 
termos reais, atingindo R$ 287,7 
bilhões, o segundo maior mon-
tante anual desde 2010, inferior 
apenas ao volume de vendas 
de 2014 (R$ 288,9 bilhões). Os 
dados são da pesquisa que traz 
o primeiro indicador mensal de 
serviços em âmbito municipal, 
elaborado pela FecomercioSP 
com base nos dados de arreca-
dação do ISS do município de 
São Paulo. A cidade São Paulo 
tem grande relevância nos re-
sultados estaduais e nacionais 
do setor de serviços, represen-
tando aproximadamente 20% 
da receita total gerada no País.

De acordo com a assessoria 
da FecomercioSP, a conjuntura 
de infl ação mais baixa, juros em 
queda, confi ança em recupera-
ção e início de retração da taxa 
de desemprego - além da injeção 
de recursos do FGTS de contas 
inativas - contribuiu para o bom 
desempenho do setor ao longo do 
ano. Mantendo-se as condições 
atuais, a expectativa é de que 
setor continue a registrar cres-
cimento em 2018. Entretanto, a 
FecomercioSP ressalta que o País 
precisa concretizar as suas refor-
mas estruturais (previdenciária e 
tributária) e reduzir o tamanho 
do Estado para que a economia 
possa voltar a crescer de forma 
sustentável, gerando emprego e 
renda e elevando a capacidade 
de investir das empresas (AI*/
FecomercioSP).
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Imagens: Reprodução

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

A palavra "Carnaval" tem suas origens no latim clássi-
co, das palavras "carnem" e "levare", que signifi cam 
"abster-se, afastar-se da carne". Antigamente, um 

banquete era promovido no último dia das festas - na quarta-
-feira de cinzas - antes do período de jejum da Quaresma, 
quando os católicos fazem penitências por 40 dias.

As máscaras e a linguagem corporal do período foram 
muito retratadas por pintores e artistas ao longo dos sé-
culos. Confi ra as pinturas mais famosas que levam como 
tema o Carnaval:

A Luta entre o Carnaval e a Quaresma - Pieter 
Bruegel: O pintor holandês Pieter Bruegel foi um dos pri-
meiros a representar um tema carnavalesco: a tela, datada 
de 1559, retrata em uma praça uma multidão de pessoas 
que comem, se embriagam, fazem festa e brincam com 
dados ou fazem rodas. Se trata de uma batalha simbólica 
que apresenta, a esquerda do quadro os personagens, de 
Carnaval, e a direita os da Quaresma.

O Carnaval - símbolo de festas e exagero, é interpretado 
por um homem gordo "montado" em cima de um barril, 
empurrado por homens mascarados, enquanto que sua 
"rival", a Quaresma aparece sob a forma de uma mulher 
magra e branca, sentada em uma cadeira, acompanhada 
por alguns fi éis em oração. A obra se encontra no Museu 
da História da Arte, em Viena, na Áustria.

Paulo vestido de Arlequim - Pablo Picasso: O pintor 
espanhol representa, em 1924, seu fi lho Paulo com uma 
fantasia de Carnaval de Arlequim, nesta obra exposta no 
Museu Picasso, em Paris. O menino, fi lho de Pablo Picasso 
e Olga Khokhlova, foi retratado com uma delicada precisão 
cos detalhes que exprimem ternura, apesar do traço forte.

Pierrot e Arlequim - Paul Cézanne: A obra de Paul 

De Picasso a Chagall 
Conheça o Carnaval 
retratado na arte
Desfi les, procissões, espetáculos e máscaras: todas 
as festas de Carnaval possuem a teatralidade como 
fator comum. É um momento que todos os sentidos 
afl oram e a necessidade de esquecer os problemas, as 
difi culdades e a si mesmo, ao vestir uma roupa colorida 
e brilhante, surgem

A Luta entre o Carnaval e a Quaresma - Pieter Bruegel.

Paulo vestido de Arlequim. Obra de Pablo Picasso.
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Cézanne, datada de 1888, 
está no museu Pushkin, na 
Rússia. Ela retrata Pierrot 
e Arlequim, que são dois 
personagens importantes 
do século XVI na Itália, da 
"Commedia Dell'Arte" - 
quando trupes de artistas 
saíam pelas ruas para di-
vertir as pessoas - dentre 
os artistas, era comum a 
representação de Pierrot, 
Arlequim e Colombina. Na 
pintura impressionista, o 
foco é a contraposição dos 
dois personagens e de seus 
movimentos e gestos, atra-
vés do uso das cores.

A entrada de Cristo em 
Bruxelas - James Ensor: 
Precursor do expressionis-
mo belga, o pintor James 
Ensor era conhecido pelo uso obsessivo de máscaras e 
multidões na sua arte. Esta obra em específi co foi feita em 
1889 e hoje está exposta no museu Getty, em Los Angeles, 
Estados Unidos. 

Ela é muito representativa: As máscaras retratadas subs-
tituem os rostos humanos em uma multidão, confundindo 
e até assustando quem visualiza a pintura. Mais pitoresco 
é que os espectadores do picadeiro estão diante da fi gura 
de Jesus Cristo, que é o único que não usa máscara.

Pierrot Branco - Pierre-Auguste Renoir: Produzida em 
1902 pelo impressionista Pierre-Auguste Renoir, a obra 
retrata um menino vestido como Pierrot - personagem da 
"Commedia Dell'Arte" italiana. Jean, fi lho do pintor, é re-
presentado como Pierrot. A obra pode ser vista no Instituto 
de Arte de Detroit, nos Estados Unidos.

Arlequim com guitarra - Juan Gris: O pintor cubista 
José Victoriano González, sob pseudônimo de Juan Gris, 
pinta em 1919 uma obra inovadora para a época, com cores 
quentes e harmoniosas. Intérprete do movimento cubista, 
Gris se assemelha muito a Picasso, realizando um meticuloso 
trabalho geométrico de triângulos que se encaixam. A pin-
tura está exposta no Centro Georges Pompidou, em Paris.

Arlequim e Pierrot - Andrè Derain: Pintada em 1924, 
a obra de Derain apresenta dois personagens da "Comédia 
Dell'Arte" enquanto cantam e tocam, ao longo de uma es-
trada. As cores são brilhantes, mas refi nadas, e as formas 
são harmoniosas, assim como os contrastes. Há ainda o uso 
do efeito "chiaroscuro" (claro/escuro, em tradução livre). 
O quadro pode ser visto na Galeria Nacional de Victoria, 
na Austrália.

Carnaval do Arlequim - Joan Mirò: A obra do catalão 
Joan Mirò, de 1925, está hoje exposta na Albright Knox Art 
Gallery de Buffalo, nos Estados Unidos. Na pintura foi apli-

cada uma técnica surrealista 
do "automatismo psíquico" 
- que pinta a imaginação e 
visões fantásticas, utilizan-
do sonhos e pesadelos. A 
obra representa uma visão 
de Mirò. 

São reconhecidos diversos 
objetos ao longo do quadro, 
como um gato e uma mesa e 
todos os componentes fazem 
parte da sua fantasia, do seu 
inconsciente.

No quadro, uma atmosfera 
onírica aparece, além de 
cenários de contos de fadas 
criados pelo artista surre-
alista, através da aplicação 
de cores vivas.

Baile de Máscaras - Nigel 
Van Wieck: Foi produzida em 
2001 pelo artista britânico 

Arlequim e Pierrot - Andrè Derain.

Nigel Van Wieck. A obra de Van Wieck transmite solidão e 
inquietude, aspectos típicos presentes principalmente na 
arte norte-americana. Figuras de bailarina e de pessoas 
com máscaras de cores brilhantes - mas sem vida -, são 
frequentes em seus quadros.

Carnaval noturno - Marc Chagall: O Museu de Arte 
Contemporânea de Caracas, na Venezuela, abriga a tela do 
pintor russo Marc Chagall, feita em 1963 (ANSA).
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Com o prazo de adaptação 

ao Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (GDPR 

– General Data Protection 

Regulation) da União 

Europeia chegando ao fi m, 

os CIOs estão correndo 

para mitigar riscos de 

multa por não cumprirem 

com as exigências

GDPR é uma regulamentação 
que exige que as empresas 
protegam os dados pessoais 

e a privacidade dos cidadão eu-
ropeus para todas as transações 
realizadas entre membros da União 
Europeia.

Este é um exercício tático ne-
cessário, mas os CIOs não devem 
pensar sobre o GDPR apenas por 
este viés. Na verdade, existem três 
razões importantes para que todos 
os CIOs vejam o GDPR também de 
forma estratégica.

Razão nº 1: A responsabilidade 
futura pelo uso de dados pessoais 
irá além do GDPR

O prazo fi nal para adaptação 
ao GDPR (25 de maio de 2018) é 
uma data importante. Porém, não 
será a última.

À medida que as organizações 
acumulam mais dados do cliente, 
exploram e monetizam esses 
dados das mais diversas formas, 
e considerando possíveis usos ina-
dequados dessas informações que 
expõe os clientes a maiores riscos, é 
importante que as agências regula-
doras e os formuladores de políticas 
tomem medidas apropriadas.

O GDPR pode ser a resposta 
atual de maior destaque às preocu-
pações relacionadas aos dados dos 
clientes, mas é apenas um indicati-
vo das mudanças que estão por vir. 
Uma nova evolução da economia 
digital global inevitavelmente 
levará a outras regulamentações 
relacionadas à gestão de dados, e 
não apenas na União Europeia e 
nos Estados Unidos, mas em todo 
o mundo. Na verdade, o GDPR foi 
amplamente discutido em vários 
fóruns legislativos e regulatórios 
em Washington DC, inclusive 
quando Julie Brill, da Comissão 
Federal de Comércio dos Estados 
Unidos, escreveu: "O GDPR terá 
efeitos abrangentes sobre todos 
nós... [e] parte do seu objetivo foi 
defi nir um padrão global."

Esta é uma mudança estratégica, 
não apenas tática. Historicamente, 
os CIOs consideravam os dados 
armazenados na infraestrutura 
corporativa como propriedade 
corporativa. O modelo tradicional 
considera os dados como uma 
propriedade de quem os coleta.

O GDPR sinaliza uma mudança 
radical neste modelo. No futuro, 
as empresas apenas pegarão "em-
prestado" os dados dos seus pro-
prietários (leia-se, dos cidadãos), 
que terão os direitos específi cos 
relacionados ao ciclo de vida dos 
mesmos. Os CIOs devem repensar 
todos os aspectos da empresa 
digital neste contexto.

Razão nº 2: A conformidade com 
o GDPR é mais do que apenas a 
governança de dados

A visão simplista do GDPR é a de 
que você estará em conformidade 
se gastar dinheiro com ferramentas 
de governança de dados e encontrar 
um agente de dados sufi cientemen-
te engajado para impor as políticas 
internas de governança de dados de 
uma organização.

Mas isso é apenas parcialmente 
correto. Para cumprir com o GDPR e 
outros regulamentos relacionados, 

você precisa da tecnologia certa e 
das pessoas certas para fi carem de 
olho nos dados em toda a empresa.

Mas existem muitas outras fon-
tes de dados na empresa digital 
atual além dos aplicativos e bancos 
de dados em produção. A pressão 
para colocar rapidamente novos 
recursos digitais inovadores no 
mercado, por exemplo, está fa-
zendo com que muitas equipes de 
DevOps acelerem e não analisem 
bem os dados de teste que elas 
usam para realizar o trabalho. Às 
vezes, esses dados são enviados 
para fora da empresa para contra-
tar desenvolvedores e QA shops 
sem qualquer mascaramento.

Por outro lado, muitas empre-
sas recebem dados de terceiros 
sem investigar sufi cientemente 
as práticas de limpeza dessas 
informações. Essas ações podem 
expor uma companhia a respon-
sabilidades graves relacionadas a 
dados, independente de se achar 
segura ou em conformidade.

Os CIOs devem considerar a con-
formidade como uma regra empre-
sarial estratégica. São necessárias 
políticas fortes, transparentes e 
efi cazes de descoberta, de coleta, de 
teste, de gerenciamento e remoção 
de dados, não apenas para garantir 
o cumprimento, mas também como 
parte integral da construção de 
relações digitais confi áveis e dura-
douras com os clientes.

Razão nº 3: O GDPR é uma opor-
tunidade para a marca, não apenas 
uma carga imposta externamente.

Quando surge um regulamento 
complexo e de alto impacto, como 
o GDPR, é comum vê-lo um fardo. 
Afi nal, para se adaptar ao GDPR, 
as organizações geralmente usam 
recursos de outras iniciativas e 
a atenção do CIO é desviada de 
outros assuntos urgentes.

Então, por que não considerar 
transformar os custos que você não 
pode evitar em investimentos que 
compensam no longo prazo? Uma 
boa administração de dados não 
deve ser apenas algo que fazemos 
porque somos obrigados. Deve ser 
algo que fazemos porque é ético e 
de valor para nossos clientes. Além 
disso, o GDPR oferece um campo 
de atuação igual entre as empresas 
internacionais, incentivando o 
desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras que podem benefi ciar 
a todos.

Muitas empresas usam a respon-
sabilidade corporativa a seu favor. 
A rede varejista Whole Foods e a 
fabricante de roupas e acessórios 
esportivos Patagonia são exemplos 
clássicos de empresas que elevam 
suas marcas e o envolvimento 
de clientes ao contextualizar as 
compras como mais do que meras 
transações fi nanceiras. Quem pode 
dizer que a administração de dados 
não pode se tornar um equivalente 
digital da proteção ambiental ou 
impacto social do tipo "na compra 
de um produto, doamos outro para 
caridade"?

Além disso, a administração 
insufi ciente pode trazer conse-
quências estratégicas além das 
multas por descumprimento. Se 
os clientes não acham que podem 
confi ar em você com seus dados, 
eles provavelmente não confi arão 
em você com seu dinheiro.

Mas isso sugere que os CIOs que 
consideram a administração de 
dados de forma estratégica serão 
superiores aos que não colocam 
isso em prática. Então, por que 
não se juntar a eles?

(*) É VP de Product Marketing
da CA Technologies.

Três motivos para que os CIOs 
considerem o GDPR enquanto 

o prazo se aproxima
Aruna Ravichandran (*)

News@TI
Wappa lança serviço FastPass para pagamento 
automático de corridas de táxi

@Pensando em facilitar ainda mais a vida dos profi ssionais que precisam 
cumprir compromissos externos, a Wappa, pioneira e líder no setor 

de táxi corporativo e presente no mercado há mais de 15 anos, lança a 
função FastPass em seu app. A nova funcionalidade permitirá o paga-
mento automático das corridas, em alguns segundos, direto no aplicativo, 
eliminando completamente o uso de senhas. O diferencial do negócio é 
que todo processo será feito no app do taxista. O usuário precisa apenas 
confi rmar o valor da corrida e, na sequência, recebe uma notifi cação em 
seu celular com a confi rmação de pagamento e os dados da corrida.

Indicada como líder para plataformas de 
proteção endpoint

@A Sophos (LSE: SOPH), líder global em segurança de rede e en-
dpoint, foi indicada pelo Gartner, Inc. como líder no Quadrante 

Mágico 2018 para Plataformas de Proteção de Endpoint[1]. A Sophos tem 
sido posicionada como líder nos 10 relatórios que foram publicados pela 
consultoria desde 2007. No relatório, o Gartner afi rma que a defi nição 
de uma Plataforma de proteção de endpoint (PEP) foi atualizada: "Em 
setembro de 2017, em resposta à mudança da dinâmica do mercado 
e dos requisitos dos clientes, ajustamos nossa defi nição de um PEP. 
Um PEP é uma solução implantada em dispositivos de endpoint para 
evitar malwares baseados em arquivos, detectar e bloquear atividades 
mal-intencionadas de aplicativos confi áveis e não confi áveis, e fornecer 
recursos de investigação e remediação necessários para responder 
dinamicamente a incidentes e alertas de segurança" (www.sophos.com).

Omarson Costa (*)

Estava começando a escrever este artigo quando o senhor 
Mark Zuckerberg declarou guerra contra as “fake news”, 
anunciando que o Facebook passará a dar prioridade 

aos posts dos seus amigos no feed em detrimento aos posts de 
notícias. Mas será que ele conseguirá vencer esta batalha? Seu 
“mea culpa” irá evitar que mentiras (ou falsas verdades) sejam 
espalhadas pela Internet? 

Acho difícil. Depois da era digital, uma coisa é a verdade; outra 
é em quem você confi a. 

Quando as redes sociais deram vez e voz aos usuários, a verdade 
entrou em cheque e gerou uma crise de confi ança, abrindo um 
terreno fértil para infestar nossas timelines com ‘verdades’ das 
mais variadas.

Mudar os algoritmos do Facebook não deve exterminar a 
boataria nociva pelo simples fato de que sempre haverá outros 
canais para viralizar posts sensacionalistas e, principalmente, 
por conta de uma mudança no comportamento da humanida-
de pós-Internet que me inspirou neste texto: o digital mudou 
nossa relação com a verdade, nos levando a estabelecer novas 
relações de confi ança e a acreditar mais nas pessoas e menos 
nas instituições, como a própria mídia, os bancos, o governo e 
outras que, mesmo com os dois pés atrás, fomos obrigados até 
hoje, por falta de opção, a ter fé.

Quem imaginava que entraríamos no carro de um desconhecido 
ao invés de chamar um táxi (Uber) confi ando em um ranking? 
Ou que aceitaríamos receber ou nos hospedar na casa de alguém 
que nunca vimos na vida no lugar de escolher um hotel (Airbnb)? 
E o que leva milhões de investidores a acreditar em uma moeda 
virtual sem lastro com nenhum ativo fi nanceiro tradicional? 
Resposta: Confi ança.

Em entrevista ao blog Futurism, a escritora Rachel Botsman, 
autora do livro “Who Can you Trust? How Techonology Brought 
Us Together – and Why It Could Drive Us Apart”, pontua: “A 
confi ança está mudando das instituições para os indivíduos... e 
ainda estamos vendo as profundas consequências desta mudança, 
da infl uência na eleição presidencial ao Brexit, os algorismos e 
os bots”. 

E continua: “estamos vivendo um vácuo de confi ança que surge 
quando nossa crença em fatos e na verdade é continuamente 
questionada... Neste vácuo nos tornamos mais suscetíveis e vul-
neráveis a teorias da conspiração, a diferentes vozes que sabem 
falar com os sentimentos da pessoa acima dos fatos. É uma nova 
forma tóxica de transparência”. 

Há histórias inacreditáveis de como um falsário pode infl uenciar 
a opinião de um desavisado que bota a maior fé nas redes sociais. 
No fi nal do ano passado correu o mundo a saga do escritor londrino 
Oobah Butler, que enganou o TripAdvisor montando um grupo de 
amigos para regidir reviews positivos para um restaurante fake 
que criou no quintal de casa com o garboso nome The Shed at 
Dulwich. O site do restaurante está até hoje no ar e, acreditem, 
continua atraindo clientes.

A coisa foi tão longe que o restaurante fi cou cotado como o 
melhor de Londres sem nunca ter de fato existido! Para desfa-
zer a mentira, Butler chegou a chamar alguns dos clientes que 
fi zeram reserva no restaurante e serviu marmitas compradas no 
mercado. O curioso, mas não totalmente inesperado, é que muitos 
clientes elogiaram a comida e disseram que gostariam de voltar!

Da mesma maneira que dão cada vez menos ouvido à mídia, 
os ‘millenials’ mostram estar mais dispostos a depositar confi an-
ça em fi ntechs ou no bitcoin do que nos bancos e nas moedas 
cunhadas pelos reis, que mereciam reverência por terem sido 
indicados por Deus. 

Um sistema monetário tem um dos seus pilares sustentado pela 
confi ança. Possivelmente, como já aconteceu em vários episódios 

Blockchain, a verdade e 
a era da Confi ança 3.0

Assim como a defi nição da ‘verdade’ mudou radicalmente com o advento da Internet e das redes 
sociais, a defi nição de ‘confi ança’  no século XXI será reescrita por novas tecnologias como o 
Blockchain

Fonte da imagem: Collaberex

na história (a quebra da Bolsa de Nova York ou a Black Monday, 
para citar alguns dos mais emblemáticos), o fi m da confi ança irá 
aniquilar muitas moedas virtuais, mas isso não quer dizer que 
elas deixarão de existir. 

O grande benefício do bitcoin, além de se tornar uma alterna-
tiva (de alto risco) aos investidores, foi o desenvolvimento da 
tecnologia que está por trás das moedas de bites: o blockchain, 
um sistema distribuído que não é de propriedade de ninguém; 
é um ativo da Internet disponível a todos os seus usuários e que 
estabeleceu um novo padrão de confi ança para transação de 
dados confi denciais e recursos fi nanceiros.

A confi ança tem um custo. E o blockchain irá ajudar a derrubar 
este custo. Ele é a versão 3.0 da confi ança, como bem demonstra 
este gráfi co publicado no livro de Rachel Botsman:

Na sua versão 1.0 a confi ança era estabelecida no caderninho 
de fi ado do quitandeiro ou nas moedas emitidas por reis. Era 
uma confi ança local, peer to peer. Na 2.0 passamos a confi ar 
nas instituições e, ao invés do olho no olho, começamos a emitir 
boletos e acreditar nos recebíveis carimbados pelos bancos. 

Chegamos na 3.0 voltando para uma descentralização em que 
a segurança é garantida por um sistema em cloud, distribuído, 
que permitirá não apenas a transação de moedas, eliminado a 
necessidade de acreditar cegamente no sistema fi nanceiro e no 
Banco Central, mas a construção de novos modelos de negócios 
baseados em relações de confi ança – não serão os bancos os 
únicos a ser impactados pelo blockchain; muitas indústrias serão 
transformadas pela tecnologia.

Em resumo, qualquer negócio que for sustentado por relações 
de confi ança e precisar de um contrato para validar uma transação 
entre duas ou mais partes poderá ser viabilizado pela tecnologia 
blockchain. Um fundo de crowdfunding, uma empresa de crédito, 
um banco de dados, um sistema de armazenamento e comparti-
lhamento de documentos digitais, um sistema de logística, uma 
empresa de seguros. 

Com um olho no futuro, o que aterroriza é pensar que algoritmos 
e robôs poderão analisar dados sobre nós, humanos, e atribuir 
notas de confi ança para que sejamos ou não considerados confi -
áveis. Se por acaso um robô disser que você não merece crédito 
o que irá fazer? Se acha fi cção, saiba que a China já colocou em 
teste o Social Credit System (SCS), que irá ranquear os cidadãos 
de acordo com seu status econômico e social a partir de dados 
coletados pelo governo. 

Debater a ética sobre o avanço dos sistemas de Inteligência 
Artifi cial e da robótica se torna cada vez mais necessário, como 
propôs a primeira-ministra britânica em seu discurso em Davos. 
Ninguém vai querer deixar a decisão de julgamento moral para 
uma máquina ou ter interpretações de éticas que dependem do 
programador, da empresa ou do país de origem do sistema criado. 
Mas não se espante se dia desses encontrar em algum tribunal 
qualquer um robô-advogado. 

(*) É formado em Análise de Sistemas e Marketing, tem MBA e especialização em 
Direito em Telecomunicações. Em sua carreira, registra passagens em empresas 

de telecom, meios de pagamento e Internet.

O canal Toyzera vai inovar os conceitos de brincar dentro 
do YouTube. A linguagem divertida e leve dos episódios será 
criada pela Snack junto dos infl uenciadores Cauê Bueno (Baixa 
Memória) e Carolina Fernando (CajuTV),  e o objetivo relaciona-
-se com momentos prazerosos de diversão, criatividade e muita 
brincadeira para as famílias. 

“Vamos construir histórias e experiências usando formatos 
nativos da internet aliados a expertise da rede”, afi rma Vitor 
Knijnik, sócio fundador da Snack, maior rede multiplataforma 
brasileira de social video.

O canal estreiou na última quarta-feira (07/02) com o primeiro 
vídeo na parte da tarde. A princípio, serão duas temporadas (seis 
meses cada) com total de quarenta e oito episódios. O canal 
será dividido em quatro playlists: funboxing, mashup, top da 
galera e a ciência do brinquedo. Os temas estão relacionados 
com  novidades, curiosidades e tutoriais sobre utilização de 
brinquedos.

Para a diretora de marketing da Ri Happy, Flávia Drummond, 
essa será mais uma plataforma que vai estimular o desenvolvi-
mento através do brincar. ”Continuamos nossa missão em levar 
o brincar por todo país e esse canal oferece diversas sugestões 
de brincadeiras, seja ao ar livre, entre amigos e toda família”, 
esclarece a diretora.

Novo canal no YouTube incentiva o brincar

Todos os vídeos serão gravados no estúdio localizado na loja 
Ri Happy da Av. Otto Baumgart, 800, em São Paulo. O espaço 
estará aberto todos os dias para os fãs conhecerem de perto a 
experiência fantástica do brincar. Para acessar o canal:  https://
www.youtube.com/channel/UCllVN3C7Cx_m9rdg9AcJYYw
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Esta quarta é o vigésimo oitavo dia da lunação. A Lua em Aquário leva a procurar maior segurança afetiva e ter cautela 

nos empreendimentos fi nanceiros, fazendo investimentos sóbrios e com responsabilidade. O dia é ótimo para as relações 

confi áveis. Com a Lua em Aquário haverá um maior interesse para a convivência em grupo, para o trato social e para 

as amizades, do que propriamente para os vínculos afetivos. Será de muito bom proveito para os trabalhos criativos e 

para os que dão abertura para se inovar.
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É preciso organizar a vida ou 
enfrentar uma série de problemas 
devido a atitudes temperamentais 
que provocam crises no ambiente. 
O descaso pode levar a deixar algo 
importante para depois. O momento 
é de valorização de conquistas para o 
futuro. 78/478 – Vermelho.

Lua em Aquário dá maior disciplina 
e constância, e isso faz o começo do 
dia favorável ao cumprimento dos 
deveres e das obrigações. Vênus 
e Saturno o fazem procurar maior 
segurança afetiva e ter cautela 
nos empreendimentos fi nanceiros, 
fazendo invest imentos  com 
responsabilidade. 21/721 – Cinza.

Tente ficar nas suas atividades 
rotineiras, nada de rompante ou 
de tomar iniciativas no fi nal do dia. 
Empenhe-se mais em suas atividades 
na rotina. Algo novo pode dar ânimo 
e boa disposição. Cuidado com as 
palavras que foram ditas, não poderá 
voltar atrás. 67/467 – Branco.

A conversa fl ui fácil, por isso pode 
haver muita conversa e pouca ação. 
Elimine aquilo que não serve mais ou 
que não usa mais. Imagine e acredite 
em seus desejos e eles poderão em 
breve se realizar. Use de persistência 
e coragem diante das difi culdades. 
62/362 – Azul.

A conversa vai fl uir fácil com todos e 
também com seu amor, com os fi lhos 
ou os familiares. Não faça nada sem ter 
certeza e ouvir pessoas interessadas. 
Evite atritos provocados por uma 
atitude de comando e imposição, 
sem levar em consideração opiniões. 
92/292 – Amarelo.

Soluções engenhosas surgem e a 
inventividade que ocupa espaço 
importante neste dia. Decisões 
podem ser tomadas e acordos fi carão 
fortalecidos, mas a crítica pode 
provocar perda do prestigio. Sem 
apoio dos outros terá difi culdade 
para alcançar o que pretende. 
56/456 – Cinza.

Durante o dia terá um clima propício 
para diálogos com amigos e familiares. 
Não alimente desejos impossíveis e 
nem misture sonhos com a realidade. 
Sua disposição e teimosia criam 
conflitos que podem perturbar. 
Evite gastar dinheiro em coisas 
desnecessárias. 55/255 – Vermelho.

Com a Lua em Aquário a tarde dá 
maior disciplina e constância aos 
deveres e obrigações. Aumente 
a afetividade no relacionamento 
amoroso aproximando a pessoa 
amada e amigos. Mesmo assim 
ocorrem brigas na intimidade devido 
a assuntos materiais ou fi nanceiros. 
64/764 – Claras.

O convívio com a pessoa amada deve 
melhorar até o fi nal desta semana, por 
isso tenha cautela com suas palavras 
e desconfi anças. O importante é ser 
bem prático e começar a agir nesta 
quarta para resolver pendência e 
terminar o que está superado em sua 
vida. 52/852 – Branco.

Aumentam as chances em atividades 
comerciais e fi nanceiras terem um 
bom resultado. Melhora a situação no 
trabalho através do reconhecimento 
do seu talento na atividade que 
realiza. Com a Lua em seu signo é 
momento de dar atenção à maioria e 
assumir compromissos. 11/211 – Azul.

Terá oportunidade de renovação de 
sua vida depois que o Sol passar o seu 
grau de nascimento. Se esta é a data 
do seu aniversário comemore o seu 
novo ano astral que está começando. 
Será levado a viver momentos felizes 
na relação sexual e na vida familiar. 
33/833 – Branco.

O momento é de valorização de 
conquistas que dizem respeito ao 
nosso futuro. A vida social será 
ampliada, fazendo novos amigos 
e conhecendo outros lugares e 
ambientes sociais. A sua relação 
sentimental pode fi car mais sólida, 
mas crises também podem ocorrer 
e levar a confl itos. 15/615 – Branco. 

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 14 de Fevereiro de 2018. Dia de São Cirilo, São Valentim 
(considerado o protetor dos namorados), São Metódio, Santa Tessalônica e 
Dia do Anjo Ieiazel, cuja virtude é a criatividade.  Hoje aniversaria o poeta, 
crítico e tradutor Augusto de Campos que chega aos 87 anos, a atriz Meg 
Tilly, que nasceu em 1960 e o jogador de futebol Maycon nascido em 1985.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau costuma ter um temperamento 
passivo e idealista. Jovial encanta e diverte as pessoas, é também direto 
e honesto, está sempre à procura de adquirir novos conhecimentos, com 
isso está sempre entusiasmado. Aprecia toda atividade que possibilite 
o contato humano e a troca ou transmissão de ideias. Normalmente 
têm facilidade em compreender o que os outros tentam expressar e é 
solidário com quem passa por difi culdades. Não costuma aceitar muito 
bem o seu próprio psiquismo, geralmente bem desenvolvido. Têm boa 
memória e imaginação ardente.

Dicionário dos sonhos
BOLO – Compra-lo ou vende-lo representa prejuízos 
em negócios. Faze-lo, casamento ou noivado em breve. 
Queimado, sorte no jogo durante sete dias. Oferece-lo à 
alguém, reconciliação. Números de sorte:  23, 35, 42, 61 e 90.

Simpatias que funcionam
Para obter a união familiar: Esta simpatia é para você 
que possui fi lhos que vivem em desarmonia, brigando 
o dia inteiro. Ou ainda, se você deseja ajudar alguma 
amiga que se encontra nessa situação. Pegue 1 camiseta 
de cada 1 dos seus fi lhos. Coloque em 1 sacola e leve até 
uma igreja.  Pingue algumas gotas de água benta sobre 
cada camiseta. Sente em um dos bancos da igreja e reze 1 
Ave-Maria e 1 Salve-Rainha, pedindo à Virgem Maria que 
não deixe existir brigas ou desentendimentos entre seus 
fi lhos. Quando chegar em casa, peça para que um fi lho 
use a camiseta do outro durante 1 dia inteiro. Depois, lave 
as camisetas e deixe que cada fi lho use a sua. Você pode 
repetir essa simpatia toda vez que os seus fi lhos estiverem 
brigando muito, mas não deixe que eles percebam nada.
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MNG
OUVIDORIA

LIEMAL
TOSSEAA

WILDEPC
FAJURAS
URBANITA
NAVORAM

ACAREARP
ISLTAA

LOSTRF
ANAEROBIO

ARMAZENS
ALLEAPMALA

Setor de
uma em-

presa para
reclamação

Adotar;
cumprir

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)

Superior
de ordem
religiosa
(Catol.)

Sucesso de
Caetano
Veloso
(MPB)

Patativa
do (?): o
Poeta do
Sertão

Álvaro
Alvim,
médico

brasileiro

Perdido,
em inglês

(?) livre:
estilo de
redação
escolar

Estilo de 
música dos
Racionais

MCs

Sufixo de
"saudosa"

Impressora (?): esca-
neia, imprime e copia

Abrir a corres-
pondência alheia 

Designa a
pessoa

Digno de
ambição

A maior e
mais pe-
sada ave
brasileira

Promessas
Local do

pagode de
mesa

Habitante
da cidade
Afrontar;
enfrentar 

Oscar (?),
polêmico 

escritor do
século XIX,

autor de
"O Retrato
de Dorian

Gray"

51, em
romanos
Forma de 

defesa das
vias respi-

ratórias
contra

engasgos

Discur-
sam em
público
Bárbaro

"(?), o que
Querem as
Mulheres",

série da 
Rede Globo

(?)-estar:
conforto

Iguaria
espanhola
Bolsa de
viajantes

Organis-
mo como
o bacilo

Mercearias

Traje de (?): é usado 
em cerimônias solenes

She-(?), a irmã
de He-Man (TV)

2/ra. 4/lost. 5/sampa — wilde. 6/paella. 8/urbanita. 9/anaeróbio — ouvidoria.
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Dança 
“De onde você vem?” é a pergunta que norteia o espetáculo de dança 

Agora. A coreografi a investe nos vínculos entre corpo e espaço, através de 
ações/depoimentos que revelam a memória do lugar na memória do corpo. 
A proposta atual é um desmonte do espetáculo original (criado há três 
anos), sem o aparato de iluminação original, privilegiando a performance 
dos três bailarinos, que tenta responder à pergunta “de onde você vem?”. 
A questão se desdobra também em outra: “para onde você migra?”, 
porque o lugar onde estamos pode ser também o lugar em que imagina-
mos estar. Com Clara Anastácia, Eduardo Hermanson e Tony Hewerton
Trilha sonora: João Penoni e João Werneck em domicílio.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sábado (24), às 21h, e domingo (25), às 19h. In-
gressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). 

Em atividade gratuita, Cristiano Gouveia

mostrará o universo musical de forma lúdica.

O projeto “Canto que Conta”, voltado a crianças a partir 
de 6 anos e mediado pelo músico, escritor e contador de 
histórias Cristiano Gouveia, que de forma lúdica, apre-
sentará o universo dos instrumentos musicais. Cordas 
(17/02) Quem tirou da cabeça a ideia de criar o violão? 
Quem dormiu e sonhou que inventou o ukulele? Cristiano 
Gouveia brinca de inventar histórias que imaginam como 
nasceram os instrumentos de cordas. Tambores (24/02) 
Cristiano Gouveia apresenta contos tradicionais e outros 
tirados de sua cachola, pra contar a origem de alguns 
instrumentos de bater: tambores, pandeiros, tamborins, 
alfaias e djembês.

Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí -554, Santa Paula, São Caetano do Sul, 
tel. 4223-8800. Sábados (17 e 24/02) às 12h. Entrada franca.

Elenco do musical infantil

“Tchiribim Tchiribom – Cantando pelo Mundo”.

Um passeio pelas tradições 
musicais de povos e regiões 
ao redor do mundo, como 
China, Israel, África, Itália, 
México e Nova Zelândia. Em 
síntese, esta é a proposta do 
musical infantil “Tchiribim 
Tchiribom, Cantando pelo 
Mundo”, a mais nova parce-
ria entre a cantora Fortuna 
e o compositor e produtor 
musical Hélio Ziskind que 
estreia no dia 17. O musical dá 
sequência ao seu tradicional 
trabalho de apresentar músi-
cas do mundo, levando este 
universo de povos e culturas 
de forma divertida para o 

O que precisa morrer para 
um palhaço nascer? Essa foi a 
pergunta que norteou o trabalho 
para a montagem de “Piolin”, 
o mais novo espetáculo da Cia 
Lúdicos de Teatro Popular, que 
estreia dia 16

Com direção de Gira de Oliveira, a 
montagem concebida especialmen-
te para a rua também fará apresenta-

ções no Teatro Flávio Império e no Parque 
Piquerí sempre com ingressos gratuitos. 
Inspirado livremente em momentos da vida 
de Abelardo Pinto, o Palhaço Piolin, o es-
petáculo reconta a história do palhaço que 
nasceu num picadeiro e morreu engasgado 
com uma bala. O que acontece naquela 
fração de segundo que antecede a morte? 

O que parte? O que fi ca? Neste pequeno 
instante, o palhaço revive memórias que 
passam diante de seus olhos e são refl etidas 
no espelho de seu camarim, trazendo a 
sensação de que enquanto lá se está, sob 
a lona do circo, o tempo é infi nito. Em um 
espaço cênico que relembra um picadeiro 
e um camarim, os quatro atores, Cristiane 
Guerreiro, Gizele Panza, John Halles e 
Nayara Martins,  dão vida aos palhaços de 
um circo. Entre músicas tocadas ao vivo, 
acrobacias e números clássicos de palhaço 
Piolin conta, de forma não linear, a vida 
de um artista genuinamente brasileiro.

 
Serviço: Centro de Formação Cultural Cidade Tiraden-

tes. Rua Inácio Monteiro, 6900, Conj. Hab. Sitio Conceição. 
Sextas (16 e 23) às 15h e sábados (17 e 24) às 17h. Teatro 

Flávio Império, R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba. 
Sexta (16/03) às 15h e sábados (10 e 17/03) às 17h. Parque 

do Piquerí, R. Tuiutí, 515, Tatuapé. Domingos (11, 18 e 
25/03) às 11h (dia 25 de março a apresentação também às 
15 horas). Entrada franca. Cena do Espetáculo “Piolin”.

O palhaço “Piolin”
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Histórias
Divulgação

Maior Compreensão
Veja as coisas como elas realmente são. A realidade está realmente no 

olho do espectador e é, muitas vezes, um desafi o ver além das ilusões 
que o protegiam da verdade de muitas coisas. É mais fácil ver imagens 
e verdades parciais e esperar dos outros um poder superior - sejam eles 
seres físicos ou não físicos, para que assumam a responsabilidade máxima 
pelo estado atual das coisas, em vez de assumir a responsabilidade pessoal 
pela verdade. Em outras palavras, é o momento de resgatar o seu poder, 
de assumir a responsabilidade pelas suas ações, e fazer as mudanças que 
são necessárias para transformar o mundo neste lugar melhor.Isto não 
acontecerá até que cada um de vocês comece a viver o seu discurso e 
compreenda que cada pensamento e ação afetam tudo e tudo o que é. 
Observe mais atentamente e saiba que nem sempre é fácil ver o passado 
à luz da verdade, além dos véus da ilusão. Veja esta revisão da vida como 
os seus anjos o veem, de modo que ela possa ser vista com compaixão, 
compreensão e como uma oportunidade para o crescimento. Veja o seu 
passado com amor e saiba que a melhor maneira de curar a tristeza é 
através da compaixão, do perdão e mudando o futuro você será e fará 
melhor em todos os sentidos. É o momento de ver a grande cena, para 
que você possa se afastar deste ciclo de recriar o que é e foi, de modo 
que possa criar um caminho melhor e este primeiro passo começa e deve 
continuar com você. O pensamento para hoje é: “A fi m de mudar o que 
há, você deve ter certeza de se tornar aquilo que espera dos outros e 
se perdoar pelo que houve.” E assim é. Você é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn 

“Tchiribim Tchiribom – Cantando pelo Mundo
D
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o público infantil, apresentan-
do-se acompanhada pelos 
cantores/bailarinos Denise 
Yamaoka, Duda Moreno, Elcio 
Bonazzi e Tamirys O’hanna. 
Completam a formação no 
palco um grupo formado por 
cinco músicos, que dão vida 
às canções: Gabriel Levy 
(teclado e acordeom), Mario 
Aphonso III (sopros), Marcus 
Simom (bateria), Marquinho 
Mendonça ( guitarra e violão) 
e Ricardo Zohyo (baixo).

 
Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, nº 

93, tel. 3871-7700. Sábados e domingos 
às 12h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia). 
Até 11/03. 

Comemoração
Vencedor do Prêmio APCA na categoria especial de teatro e um dos 

indicados ao Prêmio Shell de inovação pelo uso arquitetônico inédito 
voltado para o teatro, inserido na região degradada do centro de São 
Paulo, o Teatro de Contêiner Mungunzá construído na região da Luz com 
11 contêineres marítimos, completa um ano de atividades em março. Para 
comemorar, a Cia Mungunzá de Teatro realiza de 19 de fevereiro a 9 de 
março a Mostra Solo Mulheres, uma programação com 11 espetáculos 
de teatro, um show e lançamento de livro. A atriz Luaa Gabanini abre a 
mostra com o solo Efeito Cassandra: Na Calada da Noite (dia 19). Mais 
informações (www.ciamungunza.com.br.)

Serviço: Teatro de Contêiner Mungunzá, R. dos Gusmões, 43, Luz. De segunda (19/02) 
a sexta (09/03). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).



Certas coisas nós nunca 

esquecemos e, vez ou 

outra, recordamos e 

extraímos lições disso

Lembro da minha época 
de colégio – tempo em 
que ainda escrevíamos a 

mão – em que o professor de 
Português questionou o pingo 
que coloquei no i. Era mais 
um círculo do que um pingo, 
mas respondi que era o “meu 
pingo do i”. Fui ferozmente 
corrigido pelo professor: “não 
existe o ‘seu’ pingo do i. Só 
existe ‘o’ pingo do i”. Certa-
mente, quando se trata de algo 
coletivo, usufruído por toda a 
comunidade, esse algo existe 
por si só, a fi m de que todos 
entendam a que se refere. É 
assim com o vernáculo; é assim 
com o Direito.

Também é verdade que 
tanto a linguagem quanto o 
Direito admitem margem de 
interpretação. No entanto, não 
é possível sempre justifi car 
uma posição pessoal, subjeti-
va e casuística, como “minha 
interpretação”. Existe erro de 
língua portuguesa e existe erro 
na aplicação do Direito.

Para algumas normas jurídi-
cas, aquelas mais objetivas, a 
ocorrência do erro é evidente: 
por exemplo, a tabela pro-
gressiva do imposto sobre a 
renda da pessoa jurídica tem a 
alíquota máxima de 27,5%. Não 
cabe interpretação. No caso 
das normas jurídicas menos 
objetivas (ou mais subjetivas), 
normalmente, é cabível a inter-
pretação, mas não sempre e de 
maneira inevitável.

Essa situação pode muito 
bem ser explicada pelo direito 
contábil. A partir de 2010, o 
marco regulatório da conta-
bilidade no Brasil passou a 
ser os International Financial 
Reporting Standards –IFRS, 
que tem como fundamento 
o julgamento. Dessa forma, a 
elaboração das demonstrações 
fi nanceiras será francamente 
infl uência pela estratégia da 
administração da empresa. 
Essa “subjetividade” reforça 
o caráter de “humanidades” 
do balanço patrimonial (e das 
demais demonstrações contá-
beis) – ou seja, a contabilidade 
não é matemática; porém, 
existe, da mesma forma, o 
erro jurídico na escrituração 
contábil.

O gestor da empresa não 

pode decidir registrar um 
determinado ganho em conta 
do patrimônio líquido, para, 
com isso, deixar de recolher 
o imposto sobre a renda. 
Tampouco ele pode reconhe-
cer o desenvolvimento de um 
ativo intangível como despesa, 
simplesmente para reduzir o 
lucro da empresa e prejudicar 
a sua avaliação no caso de uma 
retirada de sócio. No direito 
contábil, de maneira particular, 
e no Direito, de uma maneira 
geral, o julgamento consiste na 
decisão por opções ou alter-
nativas corretas de aplicação 
da norma jurídica. A decisão 
pela forma errada não pode ser 
justifi cada com o argumento de 
que houve interpretação (“a 
minha interpretação”).

A consequência do erro 
jurídico é o ressarcimento 
do prejuízo, das perdas e do 
dano causado a terceiro. Esse 
terceiro pode ser um contra-
tante ou a própria coletividade, 
representada, por exemplo, 
pela Receita Federal do Brasil, 
no caso de erro que implica 
redução no recolhimento de 
tributos federais. Portanto, 
sempre que um terceiro se 
sentir prejudicado, ele poderá 
pleitear o ressarcimento dos 
danos sofridos.

A distinção entre interpre-
tação e erro é conveniente, 
dentre outras coisas, para a 
determinação do montante 
desse ressarcimento: em sendo 
interpretação razoável, talvez 
eventual multa prevista, na lei 
ou em contrato, devesse ser 
afastada, o que não ocorreria 
no caso de erro. Além disso, o 
erro conduziria à investigação 
sobre uma possível fraude, 
enquanto que a interpretação 
razoável descartaria a má-fé 
do agente.

Em momentos de fechamen-
to de períodos e da corres-
pondente prestação de contas 
por parte das empresas, tanto 
para os contratantes privados 
(sócios e credores) quanto 
para os órgãos públicos (regu-
ladores e Fisco), convém aos 
administradores refl etirem se 
suas decisões comportam in-
terpretação ou se, ao contrário, 
eles estão assumindo os riscos 
por cometerem erros.

(*) - É Sócio fundador
do FF Advogados, responsável

pelas áreas de Direito Público
e direito contábil IFRS

(edison.fernandes@ffl  aw.com.br).

Existe erro jurídico
Edison Carlos Fernandes (*)

São Paulo, sábado a quarta-feira, 10 a 14 de fevereiro de 2018 Página 9

Os profissionais da contabilidade devem estar 
atentos ao prazo de entrega da Declaração do Imposto 
sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) relativa ao 
exercício de 2017, que se encerra em 28 de fevereiro.  

Este ano, a Dirf 2018 traz algumas novidades, como 
o registro de rendimentos das entidades imunes ou 
isentas, registro de reembolso de plano de saúde e 
informação de rendimentos obtidos com a distribuição de 
dividendos por Sociedades em Conta de Participação.  

O envio da Dirf é obrigatório para pessoas físicas e 
jurídicas que pagaram rendimentos sobre os quais houve 
retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
(IRRF) ou para aquelas que, ainda que não tenha havido 
retenção, estejam especificadas pela Instrução 
Normativa IN RFB n.º 1.757/2017. 

Os Microempreendedores Individuais (MEI) que 
tenham feito pagamentos sujeitos ao IRRF 
exclusivamente para administradoras de cartões de 
crédito estão dispensados de entregar a Dirf se sua 
receita bruta não tiver sido superior a R$ 60 mil em 2017. 

É importante ressaltar que para enviar a declaração é 
necessário utilizar um certificado digital válido, inclusive 
para pessoas jurídicas de direito público. Excetuam-se 
desta regra as empresas optantes pelo Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Simples Nacional). 

Além da agilidade do processo, a utilização do 
certificado digital permitirá ao declarante acompanhar o 
processamento da declaração no Centro Virtual de 
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). 

O Programa Gerador da Declaração (PGD Dirf 2018) 
e o programa Receitanet, necessário para envio da Dirf, 
estão disponíveis para download no site da Receita 
Federal (http://idg.receita.fazenda.gov.br/). 

ATENÇÃO: PRAZO DE ENTREGA DA 
DIRF SE ENCERRA EM FEVEREIRO 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo 
Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 

Após 14 anos de tra-
mitação, os ministros 
mantiveram as regras 

de autodeterminação, pelo 
qual a própria comunidade 
determina quem são e onde 
estão os quilombolas, além do 
direito à posse das terras que 
eram ocupadas no momento da 
promulgação da Constituição.

A ação foi protocolada pelo 
Democratas em 2004. O partido 
contestou a constitucionali-
dade do Decreto 4.887/2003, 
sobre os procedimentos para 
identifi cação, reconhecimen-
to, delimitação, demarcação e 
titulação das terras ocupadas 
por remanescentes das comu-
nidades de quilombos. ONGs 
que defendem os direitos 
quilombolas temiam que o Su-
premo decidisse impor algum 
“marco temporal”, uma data 
para a comprovação da efeti-
va ocupação das terras. Isso 
poderia inviabilizar a titulação 
de algumas comunidades que 
tenham sido expulsas à força 
de seus territórios originais.

O julgamento foi suspenso no 
fi nal do ano passado e retomado 
com o voto do ministro Edson 
Fachin, uma das manifestações 

A demarcação de terras de comunidades quilombolas é constitucional.

STF decide pela constitucionalidade de 
decreto que regulamentou quilombos

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na última quinta-feira (8), por maioria de votos, que o decreto 
presidencial que regulamentou, em 2003, a demarcação de terras de comunidades quilombolas é constitucional

fl i
ck

r

que se destacaram na sessão. 
Para o ministro, as comunida-
des remanescentes eram invi-
síveis ao ordenamento jurídico 
antes da Constituição de 1988. 
No entendimento da Fachin, os 
quilombolas eram considerados 
invasores de terras.

“Essas comunidades eram 
invisíveis ao ordenamento 
jurídico até a Assembleia 

Constituinte, que originou o 
texto constitucional, quando 
o movimento negro obteve, 
na redação do Artigo 68 [do 
ADCT], e na redemocratização 
do país, uma vitória contra um 
evidente racismo incrustado 
em nossa sociedade e, assim, 
uma recomposição histórica”, 
argumentou o ministro.

Segundo Barroso, a hipótese 

levantada pelo Democratas 
em relação a possibilidade de 
fraude na concessão dos títulos 
é “fantasiosa”. “A ideia de que 
pudesse haver fraude é um 
pouco fantasiosa, porque era 
preciso enganar muita gente. 
Era preciso que a comunidade 
quilombola pudesse criar uma 
sociedade puramente imaginá-
ria”, argumentou (ABr).

José Paulo Graciotti (*)

É inegável que todos nós, profi ssionais 
e empresas temos que nos adaptar ao 
volume enorme de informações que nos 
bombardeia diariamente e à aceleração 
do ritmo de todas as mudanças que nossa 
sociedade enfrenta.

O crescimento exponencial das informa-
ções no meio digital tais como: decisões 
judiciais; peças processuais; contratos; 
jurisprudências e principalmente os 
e-mails, criam por si só uma difi culdade 
crescente na busca, identifi cação correta e 
análise das informações relevantes para as 
necessidades de um advogado. Por outro 
lado, as funções principais de um advogado, 
que são: a capacidade de análise das infor-
mações; a síntese das ideias; a elaboração 
dos argumentos e por fi nal a expressão 
em palavras (principalmente escritas) na 
elaboração dos documentos jurídicos ainda 
dependem do cérebro humano, com suas 
limitações.

Outros dois fatores importantes também 
pressionam cada vez mais a profi ssão da 
advocacia: o primeiro é a efi cácia (pressão 
exercida pelos clientes para que suas solu-
ções sejam corretas e cada vez mais rápi-
das) e o segundo é a pressão exercida pela 
concorrência e pelos próprios, forçando os 
profi ssionais a gerirem melhor seus custos 
e oferecerem preços mais competitivos.

O grande diferenciador no passado era 
a qualidade (lembro que há duas décadas, 
existiam poucos escritórios corporativos 
com qualidade internacional no Brasil) e 
atualmente existem centenas de ótimos 
escritórios concorrendo num mercado que 
cresceu menos que o aumento expressivo 
da oferta de serviços jurídicos de qualidade.

Com a mudança no comportamento do 
mercado, se tornando mais musculoso e 
maduro (se aproximando do comporta-
mento dos outros mercados competitivos), 
a percepção da qualidade geral do serviço 
prestado se dá por um mescla de fatores 
onde a qualidade jurídica, apesar de ser o 
mais importante, não é mais o único fator de 
diferenciação. Outros fatores como atendi-
mento, responsividade, entendimento do 
negócio do cliente, capacidade gerencial, 
inovação, uso de tecnologia e fi nalmente 
imagem da marca também interferem di-
retamente na satisfação do cliente. 

Como se tudo isso não bastasse, ainda 
existe a pressão exercida pela própria mu-
dança no comportamento da sociedade, 

O novo perfi l do Advogado
ting institucional e pessoal de modo 
a incrementar sua participação no 
mercado por meio das modernas 
técnicas de participação e projeção 
na mídia digital;

 • Melhor formação em gestão empresa-
rial para gerir econômica, fi nanceira 
e estrategicamente sua empresa com 
auxílio de softwares de ERP, BI etc;

 • Atualização Tecnológica: conhecer e 
saber utilizar as novas tecnologias, 
sabendo extrair delas o máximo 
proveito para:

 1) Encontrar agilmente as infor-
mações necessárias à produção 
de seu documento jurídico pela 
ajuda de robôs de busca e/ou sof-
twares de inteligência cognitiva;

 2) Organizar e utilizar corretamente 
seu conhecimento estratégico 
(explicito e tácito), com utili-
zação de sistemas de Gestão do 
Conhecimento (KM);

 3) Usar intensivamente sistemas 
de predição, analisando esta-
tisticamente dados internos 
e externos, jurisprudências e 
decisões anteriores de tribunais 
e magistrados;

 4) Utilizar as tecnologias de geração 
de seus documentos por meio 
de softwares de “document au-
tomation” agilizando a produção 
e análise de documentos; e

 5) Utilizar modernas ferramentas 
de comunicação e de colabora-
ção interna entre seus profi s-
sionais e externas com clientes 
e parceiros, visando sempre o 
aumento da efi ciência e produ-
tividade.

Apesar da tecnologia ser apenas uma 
ferramenta, todas as atividades jurídicas 
ou gerenciais serão utilizadas e geridas 
por advogados com auxílio de softwares 
e sistemas inteligentes o que exigirá dos 
mesmos uma formação muito mais eclé-
tica, muito além da formação puramente 
técnica a que tais profi ssionais estão sendo 
submetidos nas universidades atualmente, 
para não correr o risco de se tornar um 
profi ssional jurássico!

(*) - É consultor, autor do livro ‘Governança 
Estratégica para escritórios de Advocacia’,  sócio 

da Graciotti Assessoria Empresarial, e membro da 
ILTA– International Legal Technology Association

e da ALA – Association of Legal Administrators 
(www.graciotti.com.br).

cada vez mais conectada com tudo, todos 
e ao mesmo tempo, gerando mais e mais 
a sensação de urgência e expectativa 
por resultados imediatos em toda ela. A 
tecnologia é encarada pelo advogado (e 
não poderia ser de outra forma) como um 
meio e não como um fi m e deve ser utili-
zada como uma ferramenta poderosíssima 
para melhoria da efi ciência e efi cácia na 
profi ssão.

Nas três vertentes possíveis da carrei-
ra do Direito, ou seja, carreira pública, 
carreira corporativa ou ainda carreira 
solo ou societária (em escritórios), os 
conhecimentos em gestão e governança 
se tornaram tão importantes quanto o 
desenvolvimento técnico jurídico. Cada 
vez mais está se dividindo os ramos do 
direito não mais pela forma tradicional, ou 
seja, Cível, Trabalhista, Tributário etc., e 
sim pelos ramos da economia (Tecnologia, 
Comunicação, Agro etc.).

Dessa forma, o advogado mais completo, 
que será mais competitivo deverá estar 
preparado para os desafi os de sua profi ssão 
e além do conhecimento jurídico, também 
deverá ter.

Conhecimentos Gerenciais: conhecer e 
saber utilizar as técnicas de gestão de uma 
empresa moderna inserida no mercado 
competitivo.   
 • Conhecimentos mais abrangentes 

em matérias associadas às relações 
humanas de modo a gerenciar me-
lhor sua equipe e seus talentos pela 
adoção de desafi os motivadores e 
utilização “KPI´s” específi cos além 
de planos de carreira moderno e 
adaptado à novas gerações;

 • Melhores conhecimentos de Marke-

Cesar Gaitán (*)

A Indústria 4.0 vive um 
período de desenvolvimento 
inicial no Brasil. 

Segundo pesquisa realizada 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), a digitali-
zação do processo produtivo 
industrial deve atingir 21,8% 
das empresas brasileiras até 
2027. Hoje em dia, somente 
1,6% das empresas ouvidas 
afi rmam já operar no campo 
tecnológico conhecido como 
indústria 4.0.

A indústria brasileira pre-
cisa de uma diretriz bem 

definida e para o desenvol-
vimento e amadurecimento 
dessa nova era tecnológica. 
A cadeia de produção, assim 
como o modelo de negócio, 
deverá ser repensada, con-
siderando que muitos dos 
processos serão alterados 
exigindo novas capacidades 
técnicas e comportamentais 
e a qualificação do novo pro-
fissional será um elemento 
chave para viabilizar essa 
mudança.

De olho nesse cenário, de-
senvolvemos o primeiro curso 
que aborda a indústria 4.0 em 
específi co que trata sobre o 

perfi l do novo profi ssional, os 
novos panoramas dos proces-
sos produtivos da Indústria, 
sua evolução e impactos socio-
econômicos. O maior objetivo 
com esse curso é apresentar 
de uma forma prática os con-
ceitos, tecnologias e novos 
modelos de negócios da in-
dústria 4.0, tendo em vista que 
é extremamente importante 
compreender e aprender em 
detalhes essa nova realidade 
para adaptar-se às mudanças 
que estão por vir.

Há muito trabalho pela 
frente. É preciso de um foco 
específi co para permitir que 

a indústria consiga imple-
mentar esse novo conceito 
tecnológico, mas acreditamos 
que a formação profi ssional 
irá sustentar essa transfor-
mação.

As empresas precisarão 
incorporar o desenvolvimento 
dessas tecnologias, e fazê-las 
com relativa agilidade a fi m de 
evitar que o gap de competitivi-
dade entre o Brasil e alguns de 
seus principais competidores 
aumente. 

É necessário tornar a Indús-
tria 4.0 uma realidade no Brasil.

(*) - É Diretor Geral do Cluster 
América do Sul da Festo.

Indústria 4.0 e a qualifi cação
do profi ssional do futuro
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Assista ao canal Livros 
em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do 
mundo literário.

Com apresentação de 
Ralph Peter.

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

Alexandre Lacava – Gente – Com titulo 
autoexplicativo, o especialista em vendas, coach, 
palestrante, e demais atributos da área, preparou 

um verdadeiro manual para uma carreira exitosa e duradoura. 
Aponta falhas, mostra soluções e colabora para palmilhar boas 
trajetórias mercadológicas de produtos, empresas e serviços. 
Afi nal, todos vendemos algo, em algum momento, mesmo sem 
querer! Para lapidar talentos. Absolutamente factível!!

7 Passos Para Ser um Líder de Vendas: 
A inteligência emocional e o modelo de 
gestão para potencializar seus resultados

Reinaldo Fontes – Autografi a –  Estudante de 
direito, com plena certeza que se tornará uma boa 
profi ssional bem sucedida, forte personalidade, uma 
“estampa” invejável, irrequieta, não intimida-se com 
bloqueios, as vezes impostos, até por seus colegas. 
Esse é o perfi l da protagonista desse interessante 
romance de estreia, do autor jornalista. Gabi depara-

se com situações cotidianas, que de maneira exemplar, as ultra-
passa. Num determinado momento, surge uma “fraqueza”. Um 
relacionamento estranho, que imporá certas “provas”. Bom.

Volte Amanhã

Thom Wiley – Benji Davies (Ilustr) – Ca-
tapulta – Bicharada em festa numa fazenda, vai 
desfi lando suas plumagens, sons e habilidades, num 

momento de graciosa descontração. Não faltou um sequer. Até 
o fazendeiro entrou na dança! A garotada irá adorar, antes de 
dormir, ver as fi guras que saltam em cada página, num festival 
de lindas cores. 

Desfi le na Fazenda

Glauco Belmiro Rocha – Arquivo Histórico Municipal – 
Arquiteto e urbanista paulista, muniu-se de farta documentação 
e muitas fotos, para trazer a público a verdadeira história de 
um bairro nobre, comercial e residencial da zona sul  paulista. 
Desde o século XVI, até os dias de hoje, o leitor vivenciará toda 
pujança de um segmento, que vai de caminho de bois até notáveis 
espigões. Para curiosos e interessados em verídica história.

Moema: Série história dos 
bairros de São Paulo – Vol 32A polícia da China iniciou 

testes com óculos de reconhe-
cimento facial, os quais per-
mitem que os agentes iden-
tifiquem instantaneamente 
criminosos em ambientes 
públicos. O óculos escaneia o 
rosto de todos os transeuntes, 
e após isso, a informação é le-
vada para para a base de dados 
da polícia, que imediatamente 
informará o agente pelos ócu-
los se a pessoa é suspeita de 
algum crime.

Segundo a imprensa local, 
desde o dia 1º de feverei-
ro, os óculos especiais já 
ajudaram a polícia chinesa 
a prender sete. A fase de 
testes foi realizada na cidade de Zhen-
gzhou, na província de Henan. Além 

Em termos quantitativos, o tribunal com o maior número de 

processos sobrestados é TJ de São Paulo, com 536,2 mil.

O dado, que corresponde 
a 2,5% dos processos 
pendentes nos diversos 

ramos da Justiça, integra o “Re-
latório Demandas Repetitivas 
e Precedentes Judiciais” que 
o Departamento de Pesquisas 
Judiciárias (DPJ) do Conse-
lho Nacional de Justiça torna 
público.

Demandas repetitivas são 
processos nos quais a mesma 
questão de direito se reproduz 
de forma que sua solução pelos 
tribunais superiores ou tribu-
nais locais possa ser replicada 
fazendo com que causas idên-
ticas tenham a mesma solução. 
Além de divulgar o número 
dos processos com andamento 
suspenso por demandas repe-
titivas, o relatório apresenta os 
temas que mais geram prece-
dentes judiciais obrigatórios. 
Entre esses assuntos constam 
questões de Direito Público, 
Direito Tributário, Direito 
Processual Civil e do Trabalho.

País possui 2,1 milhões de processos 
pendentes de solução idêntica

Em todos os Tribunais do Brasil, chega a 2,1 milhões o número de processos paralisados no Poder Ju-
diciário por suas vinculações a temas repetitivos
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Painel de Consulta ao Banco 
Nacional de Demandas Repe-
titivas e Precedentes Obriga-
tórios (BNPR). Esse painel 
está disponível para consulta 
neste portal desde janeiro de 
2017. O objetivo é contribuir 
com as cúpulas dos tribunais 
na formulação de diagnósticos 
sobre essas demandas e defi -
nição de prioridades de ação 
e organização de pautas em 
julgamento.

Entre os dados disponíveis no 
documento constam, também, 
os temas de demandas repeti-
tivas por tribunal. Segundo o 
relatório, estão a cargo do STF 
974 temas de repercussão geral, 
dos quais 670 foram julgados. 
No STJ são 800 temas de re-
cursos especiais repetitivos, 
sendo que 733 foram julgados. 
Já o TST analisou 16 temas de 
recursos repetitivos, sendo que 
cinco foram julgados e 11 estão 
pendentes (Ag.CNJ de Justiça).

Entre os 10 temas com o 
maior número de processos 
paralisados por demandas 
repetitivas estão: aplicação da 
Taxa Referencial (TR) como 
índice de correção monetária 
de saldos das contas do FGTS, 
correção monetária de saldos 
em caderneta de poupança por 

expurgos da infl ação de planos 
econômicos das décadas de 80 
e 90, “desaposentação” e tribu-
tação incidente sobre faturas 
de energia elétrica.

Com a publicação do “Rela-
tório Demandas Repetitivas 
e Precedentes Judiciais”, o 
CNJ busca ampliar a visibili-

Leonardo Monteiro, um cantor fi lho de 
pais brasileiros, é um dos participantes 
da 68ª edição do Festival de Sanremo e 
se apresentou na última quinta-feira (8), 
em uma categoria reservada aos jovens. 
Ele cantou a música “Bianca”, escrita por 
Marco Ciappelli e Vladi Tosetto.

Nascido em Roma, em 1990, ele é fi lho de 
dois bailarinos e fi cou conhecido quando 
estava entre os participantes do festival 
“Amice”, na edição dos anos 2008-2009, 
onde concorreu como dançarino. Ele ini-
ciou seus estudos de piano aos sete anos 
de idade e, quando completou 23, entrou 
no coro do Evangelho no Assago Forum, 
como solista.

Nos Estados Unidos, na cidade de Nova 
York, estudou dança clássica, neoclássica 
e moderna. Monteiro trabalhou como 
dançarino em 2010 com algumas empresas 
da cidade, mas nunca deixou de lado seu 
interesse pela música. Agora, ele chegou à 
maior competição musical italiana depois de 
ser o grande vencedor do concurso “Área 
Sanremo”, que faz a seleção dos calouros 
do programa.

Conhecido por estar entre os participan-
tes de diversos concursos de música, par-
ticipou do show de talentos ‘’The Winner’’ 
em 2017, dirigido por Gerry Scotti, mas 
foi eliminado logo depois de sua primeira 
audiência (ANSA).

O evento começará no próximo sábado (17)

e irá até 31 de março.

Após a disseminação de cafés 
que permitem a entrada de 
gatos, a Itália terá um festival 
dedicado exclusivamente aos 
felinos, batizado de “La Città dei 
Gatti” (“A Cidade dos Gatos”, 
em tradução livre). O evento 
terá início no próximo sábado 
(17), data em que se comemora 
o “Dia Nacional do Gato”, e irá 
até 31 de março. As principais 
atrações incluem mostras, pro-
jeções e exibições de pinturas 
e textos que tenham os felinos 
como fator comum.

O festival acontecerá em 
Milão, em diversos locais es-
palhados pela cidade. O “Wow 
Spazio Fumetto”, por exemplo, 
apresentará uma mostra sobre 
gatos brancos e negros do 
mundo animado, enquanto o 
“Crazy Cat Cafè” exibirá um 
filme que poderá ser visto 
pelas pessoas e seus animais 
de estimação. Já a livraria “Il 
Libbracio”, uma das maiores de 
Milão, homenageará os gatos 
em encontros com autores de 

livros cujos personagens são 
felinos. 

Por sua vez, o Círculo de Artes 
e Literatura realizará debates 
sobre os gatos, com direito à 
presença de veterinários, es-
pecialistas em arte e amantes 
dos animais. 

“O Dia Nacional do Gato” 
foi criado por uma associação 
italiana de defesa dos animais, 
que considera a data “inter-
nacional”. No entanto, o Fund 
For Animal Welfare (Fundo 
Internacional para o Bem-Estar 
Animal) determinou que o “Dia 
Mundial do Gato” é comemora-
do em 8 de agosto.

Há diversas hipóteses para 
explicar a escolha da data na 
Itália. Alguns dizem que é por-
que fevereiro é um mês regido 
por “Aquário” - de acordo com 
a astrologia, o signo possui 
“espírito livre”, como os gatos. 
Mas também acredita-se que o 
número 17 esteja relacionado 
com a lenda de que “os gatos 
têm sete vidas” (ANSA).

Polícia da China testa óculos com 
reconhecimento facial

Policial tem óculos com reconhecimento facial

para monitorar cidadãos.
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es tificar mais de 20 pessoas 

que estavam andando com 
documentação falsa.

A China é um dos pa-
íses que mais investem 
em sistemas de segurança 
que utilizam a tecnologia 
de reconhecimento facial. 
Acredita-se que haja cerca 
de 170 milhões de câmeras 
de monitoramento espalha-
das pelo país. De acordo 
com o jornal “South China 
Morning Post”, de Hong 
Kong, o governo chinês está 
concluindo um sistema de 
reconhecimento facial que 
poderá identificar qualquer 
pessoa dos quase 1,4 bilhão 

de chineses em questão de segundos 
(ANSA).

disso, nas lotadas ruas chinesas, os 
óculos tecnológicos ajudaram a iden-

Milão, na Itália,
terá festival

dedicado aos gatos
ANSA

Cantor fi lho de brasileiros se 
destaca no Festival de Sanremo

A
N

SA

Leonardo Monteiro já é conhecido

por outros concursos.

Varejo nacional surpreendeu 
de forma positiva

A Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP) repercute os dados do comércio 
brasileiro divulgados pelo IBGE. “A alta 
de 2% em 2017, no varejo restrito, sur-
preendeu de forma positiva, superando 
ligeiramente nossa expectativa, que era 
de aumento de 1,5%. É um resultado para 
ser comemorado. Contudo, não podemos 
nos esquecer de que esse desempenho 
não supera as perdas dos últimos dois 
anos, quando o varejo caiu mais de 10%”, 
analisa Marcel Solimeo, superintendente 
institucional da ACSP. 

Em relação às vendas de dezembro, que 
cresceram 3,3% sobre o mesmo mês do 
ano anterior, Solimeo destaca que é conse-
quência da introdução da Black Friday no 
calendário varejista, que... “mudou defi niti-
vamente a sazonalidade do comércio no fi m 
de ano. Dezembro costuma ser o mês mais 
forte para o setor, mas cresceu menos do 
que em novembro, quando as vendas sub-
iram 6% na mesma base de comparação. A 
Black Friday redesenhou ? aparentemente 
de maneira irreversível ? a sazonalidade do 
varejo no último trimestre do ano”. 

O superintendente acrescenta que a 
Black Friday não é necessariamente um 
problema para as vendas de Natal. “Para 
o varejo, o que interessa é vender. A Black 
Friday vem antecipando vendas do Natal, 
fazendo com que ele seja mais fraco. Mas 
não houve prejuízos, e isso é importante 
ressaltar” (ACSP).

Pela primeira vez na his-
tória, cientistas britânicos e 
norte-americanos cultivaram 
óvulos humanos em laborató-
rio até a maturidade, ou seja, 
quando estão prontos para 
serem fecundados. Este feito 
inédito, que foi publicado na 
revista científi ca “Molecular 
Human Reproduction”, tem 
potencial para poder ajudar no 
prolongamento da fertilidade 
feminina.

Os óvulos desenvolvidos em 
laboratórios também serão 
úteis para mulheres com câncer 
que desejam ter fi lhos depois de 
passarem por quimioterapia. A 
novidade pode ajudar ainda mu-
lheres inférteis ou que sofrem 
de menopausa precoce. A des-

Cientistas cultivam óvulos humanos 
em laboratório pela 1ªvez

Especialistas conseguiram preservar óvulos até a maturidade. 

coberta é capaz de desencadear 
novos tratamentos, formas de 
maternidade e desempenhar 
um papel importante na medi-
cina regenerativa.

Para alcançar o resultado, 
foram mais de 30 anos de estudo 
para reproduzir os oócitos fe-
mininos. Anteriormente, estes 
testes só tinham sido bem su-
cedidos em ratos. “Ser capaz de 
desenvolver plenamente óvulos 
humanos em laboratório pode 
ampliar o alcance dos tratamen-
tos de fertilidade disponíveis 
e, agora, estamos trabalhando 
para otimizar as condições para 
o seu desenvolvimento”, disse 
a professora Evelyn Telfer, 
uma das líderes da pesquisa 
(ANSA).
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