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BOLSAS
O Ibovespa: +0,7% Pontos: 
87.293,24 Máxima de +0,76% 
: 87.345 pontos Mínima de 
-0,63% : 86.138 pontos Volu-
me: 12,81 bilhões Variação em 
2018: 14,26% Variação no mês: 
2,8% Dow Jones: +1,39% Pontos: 
25.309,99 Nasdaq: +1,77% Pon-
tos: 7.337,39 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2398 Venda: R$ 3,2403 
Variação: -0,27% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,31 Venda: R$ 3,41 
Variação: -0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2411 Venda: R$ 
3,2417 Variação: -0,56% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1730 
Venda: R$ 3,3870 Variação: 
-0,18% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,61% ao 
ano. - Capital de giro, 10,47% ao ano. 
- Hot money, 1,14% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.330,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,18% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 138,750 
Variação: +0,11%.

Cotação: R$ 3,2410 Variação: 
-0,31% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,2297  Venda: US$ 1,2297  
Variação: -0,26% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9840 Venda: R$ 
3,9860 Variação: -0,42% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9230 Ven-
da: R$ 4,1330 Variação: -0,48%.

+0,65% Pontos: 88.160 Máxi-
ma (pontos): 88.160 Mínima 
(pontos): 86.860. Global 40 
Cotação: 882,744 centavos de 
dólar Variação: -0,16%.

“O brasileiro, quando 
não é canalha na 
véspera, é canalha 
no dia seguinte”.
Nelson Rodrigues (1912/1980)
Jornalista brasileiro

O presidente Michel 
Temer disse na sexta-
-feira (23) que se 

a intervenção federal na 
segurança pública no Rio 
de Janeiro não der certo, o 
governo não deu certo.

“Se não der certo, não deu 
certo o governo, porque o 
comandante supremo das 
Forças Armadas é o presiden-
te da República. De modo que 
as Forças Armadas nada mais 
fi zeram do que obedecer o 
comando do seu comandante 
supremo. Se não der certo, 
foi o governo que errou, não 
foram as Forças Armadas”, 
disse em entrevista à Rádio 
Bandeirantes. 

Temer disse que o governo 
federal chegou a cogitar uma 

Temer: “Se intervenção 
no Rio não der certo, 
governo não deu certo”

intervenção total no Rio de Ja-
neiro. Mas, segundo o presiden-
te, a medida era “muito radical” 
e, por isso, foi descartada. Ele 
foi questionado pelo jornalista 
José Luiz Datena se isso foi 
cogitado. “Claro, foi cogitado 
num primeiro momento, mas 
logo afastei a ideia por que 
seria uma coisa muito radical, 
e logo refutei. E refutando fi -
camos com a conclusão de que 
deveríamos intervir na área da 
segurança pública e no sistema 
penitenciário”.

Temer disse que ele e 
ministros conversaram com 
o governador do Rio, Luiz 
Fernando Pezão, que con-
cordou com a intervenção na 
área de segurança pública. O 
presidente destacou que não 

se trata de uma intervenção 
militar, mas sim civil. “É uma 
intervenção civil, adminis-
trativa, com a presença dos 
militares”.

Temer disse ter “absoluta 
convicção” de que a interven-
ção “dará certo”. “É um jogo de 
alto risco, mas é um jogo neces-
sário”. Negou que a intervenção  
tenha pretensões eleitorais. “É 
uma jogada de mestre, mas não 
é eleitoral”, disse.

Questionado diretamente 
se pretende ser candidato à 
reeleição no pleito de outubro, 
Temer negou. “Não. Tenho dito 
reiteradamente, em política, 
as circunstâncias é que ditam 
a conduta e as circunstâncias 
atuais ditam a minha conduta. 
Eu não sou candidato”. Pergun-

Forças Armadas fazem operação conjunta com as polícias Civil e Militar em comunidades do Rio. 

Os militares estão apoiando ações nas comunidades de Vila Kennedy, Vila Aliança e Coréia.

tado se haverá a criação de um 
imposto para fi nanciar a área 
de segurança pública, Temer 
negou. “Não haverá imposto 
nenhum sobre segurança. Não 
há essa intenção no governo. 
Isso já foi declarado pelos nos-

sos ministros e agora declaro 
publicamente”.

Temer reforçou a necessida-
de da aprovação da reforma da 
Previdência para o equilíbrio 
das contas públicas e disse que 
o tema saiu da pauta legislativa, 

mas não da pauta política do 
país. “Não haverá candidato à 
presidente da República, a go-
vernador, senador, deputado 
federal que não vai ser ques-
tionado sobre sua posição em 
relação à Previdência” (ABr).

A Receita Federal espera 
receber, este ano, 28,8 milhões 
declarações de IRPF, 300 mil 
a mais do que em 2017 (28,5 
milhões). O supervisor nacional 
do Imposto de Renda, auditor-
-fi scal Joaquim Adir, disse que 
a expectativa é infl uenciada 
por crescimento da renda, com 
várias categorias com aumento 
salarial e aumento do contin-
gente de pessoas empregadas.

O prazo para a entrega da 
declaração de IRPF começa no 
próximo dia 1º e vai até o dia 
30 de abril. O programa de pre-
enchimento da declaração está 
disponível nesta segunda-feira 
(26). Está obrigado a declarar 
quem recebeu rendimentos tri-
butáveis, em 2017, em valores 
superiores a R$ 28.559,70. No 
caso da atividade rural, deve 
declarar quem teve receita 
bruta acima R$ 142.798,50.

A declaração poderá ser pre-
enchida por meio do programa 
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A agência de classifi cação de 
risco Fitch Ratings rebaixou 
a nota de crédito da dívida 
soberana do Brasil para -BB 
com perspectiva estável. A nota 
anterior era BB com perspectiva 
negativa. Com o rebaixamento, 
o Brasil se mantém entre os 
países que não têm o selo de 
bom pagador. Segundo a agên-
cia, o rebaixamento deu-se em 
razão dos grandes e persistentes 
défi cits fi scais e pelo peso da 
dívida do governo, que segue 
crescente, além de falta reformas 
que melhorem o desempenho 
estrutural das fi nanças públicas.

A Fitch cita ainda como fator 
para o rebaixamento a decisão 
do governo de adiar a votação da 
reforma da Previdência. Isso “re-
presenta um importante revés na 
agenda de reformas que mina a 
confi ança de médio e longo prazo 
na trajetória da dívida pública e o 
compromisso político para abor-
dar o problema”. A agência diz, 
também, que os investimentos 
caíram para “novos mínimos”. 
De acordo com a Fitch, o cenário 
político para 2018 continua a ser 
um desafi o e seria necessária 
uma forte liderança política e 
governabilidade para avançar 
nas reformas, aumentar o cresci-
mento e reduzir as preocupações 

Fitch rebaixou a nota de 

crédito do Brasil para

grau especulativo.

Bandeira verde
A Aneel informou que a bandeira 

tarifária de março continuará na 
cor verde, o que signifi ca que 
não haverá cobrança extra nas 
contas de luz. Com isso, nos três 
primeiros meses do ano, não terá 
havido cobrança adicional nas 
contas de energia. Isto signifi ca que 
a situação nos reservatórios das 
hidrelétricas continua a melhorar, 
devido à volta das chuvas.

São Paulo - O presidente do 
Tribunal Regional Federal da 4.ª 
Região (TRF-4), desembarga-
dor Carlos Eduardo Thompson 
Flores, defendeu na sexta-feira 
(23), em São Paulo, a redução 
do foro privilegiado. Em pa-
lestra na Amcham, Thompson 
afi rmou que o Brasil precisa 
também enfatizar a punição a 
crimes de obstrução da Justiça 
e perjúrio. 

“Temos de começar a exa-
minar crimes de obstrução da 
Justiça, de perjúrio; está mais 
do que na hora de revisar o 
foro privilegiado”, disse ele, 
ao defender o fi m da prerroga-
tiva também para juízes, além 
de políticos com mandato. 
Afi rmou ainda que o crime de 
perjúrio, quando há falso tes-
temunho perante juízo, “não é 
levado muito a sério”. Thomp-
son  declarou também que as 
instâncias judiciais estão, “com 
toda certeza”, preparadas para 
a mudança no foro por prerro-
gativa de função.

“A Operação Lava Jato é pro-
va disso”, declarou, ao afi rmar 
que o TRF-4 já recebeu 911 
processos da investigação e 
que apenas 2% deles foram 
reformados em instâncias 
superiores. Dos que foram 

Presidente do TRF-4, 

desembargador Carlos 

Eduardo Thompson Flores.

Supremo é político, 
mas não partidário

São Paulo - Em debate sobre 
transparência do Judiciário na 
capital paulista na sexta-feira 
(23), o ministro do STF Dias 
Toffoli declarou que a corte é um 
órgão político, mas não partidá-
rio. “Toda corte constitucional é 
um órgão com função técnico-
-política”, afi rmou, ao responder 
perguntas na Escola de Direito 
de São Paulo, da FGV. 

O ministro lembrou que já foi 
advogado do PT e de movimentos 
sociais de esquerda. “Já julguei 
contra o partido e contra movi-
mentos sociais, porque o juiz não 
pode ter desejo. Se você quer 
ter desejo, vai para outro lugar”. 
Para ele, o Supremo é um poder 
constituinte permanente que 
está revendo pactos da sociedade 
o tempo todo. “Isso é política ou 
não é?”, declarou.

Em sua fala, o ministro criticou 
o excesso de judicialização no 
País e afi rmou que é preciso rever 
o sistema de repercussão geral, 
modelo de julgamentos levados 
ao STF que repercute em ações 
semelhantes (AE).

Fortaleza - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
admitiu na sexta-feira (23), 
que “é possível” que a votação 
da reforma da Previdência só 
seja votada no Congresso Na-
cional em 2019. Segundo ele, 
tudo dependerá da intervenção 
federal na segurança pública do 
Estado do Rio de Janeiro, que 
passou a ser uma “prioridade” 
do governo Michel Temer.

“Vai depender um pouco de 
quando terminar a intervenção 
no Rio”, afi rmou, lembrando 
que, enquanto durar a interven-
ção, o Congresso Nacional não 
poderá aprovar emendas cons-
titucionais, como a da reforma 
da Previdência. Pelo decreto 
editado pelo presidente Temer, 
a intervenção, a princípio, vai 
durar até 31 de dezembro.

“Esperamos que a reforma 
possa ser votada ainda este 
ano, mas evidentemente que a 
situação de segurança no Rio é 
de tal seriedade, e com um pro-
blema que vinha se agravando 
há muitos anos, que chegou o 
momento em que o governo 
teve que intervir e colocou isso 
como uma prioridade. Mas a re-
forma da Previdência continuar 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

São Paulo - O banco Inter, 
da família que controla a 
construtora MRV, formalizou 
na sexta-feira (23), seu pedido 
junto à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), para reali-
zar sua oferta inicial de ações 
(IPO), que deve ocorrer em 
abril. O protocolo ocorreu no 
mesmo dia em que a agência 
de classifi cação de riscos Fitch 
rebaixou a nota de crédito do 
Brasil de BB para BB-, seguindo 
o movimento da S&P, no mês 
passado.

A percepção, conforme fon-
tes, é de que o novo rebaixa-
mento não trará nenhum efeito 
à fi la de oferta de ações que está 
hoje nos bancos de investimen-
to, programada para ir à rua 
ainda no primeiro semestre. O 
mês de abril deverá ser o mais 
aquecido, com nomes fortes 
como Notredame Intermédica 
e HapVida, ambas do segmento 

O rebaixamento não trará 

nenhum efeito à fi la

de oferta de ações.

Tânia Rêgo/ABr
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Mercado ignora Fitch, Inter protocola 
pedido de IPO e abril deve ser aquecido

No caso do banco Inter, a 
minuta do prospecto preliminar 
ainda não traz quantas ações 
serão ofertadas e o valor da 
operação, apenas que a emissão 
será primária. O documento 
mostra que as ações do banco 
Inter devem ser listadas no 
Novo Mercado, que é o seg-
mento de maior exigência de 
governança corporativa da B3.

O Inter é um banco digital 
e em janeiro tinha 435 mil 
clientes, conforme seu pros-
pecto. No ano passado o lucro 
líquido do banco foi de R$ 47 
milhões, aumento de 85% ante 
o visto um ano antes. O ativo 
total fechou o ano em R$ 3,6 bi-
lhões, crescimento de 12,3% na 
relação anual. As ofertas neste 
ano devem se concentrar no 
primeiro semestre para evitar 
a volatilidade que deve surgir 
com as eleições no segundo 
semestre do ano (AE).

de saúde. Já a varejista de brin-
quedos Hi Happy é esperada 
para lançar sua oferta no fi m 
de março. Segundo uma fonte 
de um banco de investimento, 
as agências não enxergaram o 
momento de reversão da eco-
nomia brasileira.

Receita deve receber
28,8 milhões de declarações

baixado no computador ou 
do aplicativo Meu Imposto de 
Renda para tablets e celulares. 
Por meio do aplicativo, é pos-
sível ainda fazer retifi cações 
depois do envio da declaração. 
Outra opção é mediante acesso 
ao serviço Meu Imposto de 
Renda, disponível no Centro 
Virtual de Atendimento (e-
-CAC), no site da Receita, 
com uso de certifi cado digital 
(ABr).

Brasil entre os países sem 
o selo de bom pagador

com a sustentabilidade da dívida 
no médio e longo prazo.

No mês passado, agência de 
classifi cação de risco Standard 
& Poor’s (S&P) rebaixou o Brasil 
para três níveis abaixo do grau 
de investimento com perspec-
tiva estável. Desde fevereiro de 
2016, o Brasil estava enquadrado 
dois níveis abaixo do grau de 
investimento. A outra principal 
agência de classifi cação de risco, 
Moody’s, ainda não alterou a nota 
do país e continua a manter o 
Brasil dois níveis abaixo do grau 
de investimento.

Em nota, o Ministério da 
Fazenda destacou que “a Fitch 
reconhece que os fundamentos 
macroeconômicos brasileiros 
permitem tanto absorver cho-
ques internacionais e domésticos 
como garantir a sustentabilidade 
da dívida pública” (AE).

Reforma da Previdência 
‘possível para 2019’

sendo prioridade absoluta, tão 
logo terminada intervenção, 
vai ser votada”, acrescentou o 
ministro.

Meirelles afi rmou que a não 
votação da reforma foi um 
dos principais motivos que 
provocaram o rebaixamento 
da nota de crédito do Brasil 
pela agência de classifi cação de 
risco Fitch, anunciada na sexta. 
“Existia uma expectativa de 
aprovação no ano passado, que, 
de fato, não foi possível, não foi 
viável, mas que é a dinâmica 
normal parlamentar e etc. O 
Brasil vive numa democracia, 
o Congresso é soberano”, de-
clarou (AE).

Está ‘mais do que na hora’ 
de revisar foro privilegiado

revisados, observou, a maioria 
se trata de prisões preventivas. 
“Os processos da Lava Jato 
estão tendo um prazo, digamos 
assim, não rápido demais, o 
que poderia comprometer o 
direito de defesa do acusado, 
dos investigados, e também não 
demasiadamente demorado, 
o que poderia dar noção de 
impunidade”, alegou.

O desembargador disse que o 
sistema de recursos no Brasil é 
muito “generoso” em compara-
ção com outros países. “Poucos 
países como o Brasil possuem 
um sistema de recursos tão ge-
neroso. O acesso à Justiça aqui 
é de uma generosidade poucas 
vezes vista em qualquer outro 
país”, acredita (AE).
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Vamos falar sobre o 
futuro das pessoas

Como formar as pessoas 

para o futuro? Como as 

mudanças no mundo 

afetam esse processo?

Saiba de uma coisa, as 
mudanças que acom-
panhamos nos últimos 

anos foram apenas a ponta 
do iceberg. Ainda não vimos 
nada, seremos impactados ain-
da mais pela tecnologia, com 
uma velocidade jamais vista. E 
como nos preparar para tudo 
isso? Qual será o papel das 
escolas nessa transformação? 
Nós seremos engolidos pelas 
máquinas? 

A revolução industrial trou-
xe a necessidade de formação 
em massa, como em uma linha 
de produção. O modelo de 
ensino ainda visto na maioria 
das escolas, independente de 
faixa etária, infelizmente segue 
esse modelo fabril. Professor 
na frente da sala de aula como 
detentor do conhecimento e 
dezenas de alunos enfi leirados 
em um papel passivo receptivo. 
Um formato com baixíssima 
atividade neural. E aí se inicia 
o processo produtivo, entram 
alunos e saem o quê?

Não estou falando de formar 
robôs. Estou falando de formar 
seres humanos, cada qual com 
seus objetivos, necessidades e 
habilidades diferentes. Hoje, 
boa parte dos pais matricu-
lam seus fi lhos na educação 
infantil já preocupados com 
o vestibular. Ou seja, colocam 
crianças no processo fabril de 
longos anos para garantir que 
seja atingido um score. Será 
que uma criança que hoje 
tem 3 anos vai passar por um 
processo seletivo de vestibular 
daqui mais de uma década? 
Não sei exatamente qual será 
o formato, mas acredito que 
teremos grandes mudanças.

Na sequência, o aluno cursa 
uma faculdade de 4 ou 5 anos 
para se tornar um profi ssional. 
Infelizmente, na maioria das si-
tuações, esse aluno é formado 
tecnicamente em um modelo 
engessado e que em pouco 
tempo está desatualizado. 
Pior ainda é esse aluno não 
saber como aplicar a teoria 
aprendida, pois o mercado 
de trabalho exige a prática e, 
mais do que isso, desenvoltura 
comportamental. E como mu-
dar esse cenário? Como olhar 
para o futuro incerto e formar 
pessoas que tenham maiores 
oportunidades de sucesso?

A resposta parece complexa, 
mas não é. Temos que passar 
por um processo trabalhoso 
que muitas escolas não sabem 
como começar. Ao invés de 

formar apenas no aspecto téc-
nico e cognitivo, medido com 
uma nota objetiva, é preciso 
capacitar para uma vida mu-
tante em questões totalmente 
subjetivas. A escola tem que se 
preocupar em preparar seus 
alunos com uma visão global, 
possibilitando experiências 
transformadoras. 

Para falar de formação do 
futuro é inconcebível que qual-
quer plano de aula deixe de 
considerar o desenvolvimento 
de novas habilidades e compe-
tências indispensáveis para o 
século XXI. Independente do 
objetivo profi ssional, tudo que 
é proposto em uma sala precisa 
considerar uma formação mais 
ampla, que envolva colabora-
ção, resolução de problemas, 
criatividade, comunicação, 
visão empreendedora, re-
lacionamento interpessoal, 
pensamento crítico entre 
muitas outras habilidades in-
dispensáveis para a vida.

Aliás, a vida passa a ser um 
recurso indispensável para 
qualquer aula produtiva. É 
necessário levar a realidade 
para dentro da sala de aula. 
Os alunos precisam vivenciar 
e encontrar aplicação prática 
em tudo que fazem. Vivemos 
em um mundo cada vez mais 
conectado e a pluralidade de 
conhecimentos se faz neces-
sária. Hoje, todos têm acesso 
à informação, mas precisam 
desenvolver melhor sua curio-
sidade investigativa e construir 
um ponto de vista mais sólido. 

Com isso, temos uma mudan-
ça no papel da escola e, tam-
bém, do professor. A presença 
pedagógica se faz necessária 
em um modelo diferente, não 
como ditador, mas sim como 
orientador e mediador, di-
recionando cada aluno para 
o caminho mais adequado. 
Culturalmente, é um desafi o, 
pois a responsabilidade do 
aluno aumenta. Ele passa a 
ser o grande protagonista do 
processo de aprendizagem.

Sinceramente, não sei o que 
vai acontecer com essa ou com 
aquela profi ssão, mas posso 
dizer, com bastante convicção, 
que quem tiver habilidades 
comportamentais afloradas 
terá o mundo nas mãos. A edu-
cação transformadora precisa 
focar nas pessoas, indepen-
dente do cenário tecnológico 
e do seu impacto. Só assim 
os alunos serão preparados 
para se encaixar em uma nova 
realidade. 

(*) - É engenheiro, especialista em 
educação e CEO do Centro Europeu – 

primeira escola de Economia
Criativa do Brasil. 

Ronaldo Cavalheri (*)
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Em termos absolutos, o SPC Brasil estima que, em janeiro, havia 

4,81 milhões de consumidores negativados com idade

entre 18 a 24 anos.

Em março de 2017, o nú-
mero de consumidores 
negativados registrou a 

primeira queda na comparação 
anual. Mesmo com as quedas 
observadas em alguns meses, 
o ano passado terminou com 
um crescimento de 1,27% no 
número de negativados. 

Esse crescimento não foi 
homogêneo, no entanto, e 
uma diferença relevante é 
encontrada na evolução da 
inadimplência por faixa etária. 
De acordo com o Indicador 
de Inadimplência do Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), o número de negati-
vados mais jovens, com idade 
entre 18 e 24 anos, recuou 
21,96% em janeiro 2018. Em 
contraste, na faixa etária de 
65 a 84 anos, o número de 
negativados avançou 6,19%.

O indicador mostra que 
diante das consecutivas que-
das, a participação dos mais 

O principal alvo da Operação 
Jabuti, defl agrada na sexta-
-feira (23) pelo Ministério Pú-
blico Federal (MPF), a Polícia 
Federal e a Receita Federal, 
dentro da Operação Lava Jato, 
é o presidente da Federação 
do Comércio do Estado do Rio 
de Janeiro (Fecomércio-RJ), 
Orlando Santos Diniz. Contra 
ele, havia pedido de prisão 
preventiva pelos crimes de la-
vagem de dinheiro, corrupção 
ativa e passiva e pertinência a 
organização criminosa. 

Segundo o MPF, Diniz lavou 
entre 2007 a 2011 cerca de R$ 3 
milhões por meio da empresa de 
consultoria Thunder Assessoria 
Empresarial, que pertence 
a ele, em esquema que seria 
autorizado pelo ex-governador 
Sérgio Cabral, que está preso 
em Curitiba, e que contou com 
a atuação dos seus operadores 
Carlos Miranda e Ary Filho. Os 

dois estão presos.
O MPF detalha que a lavagem 

de dinheiro era feita com a 
assinatura de contratos de pres-
tação de serviços de clipping 
de notícias e de “comentário 
conjuntural com a análise dos 
fatos mais importantes nos 
setores empresariais seleciona-
dos”, que a Thunder prestaria 
para empresas dos Grupos 
Dirija e Rubanil. Miranda e Ary 
Filho repassavam o dinheiro e 
era emitida nota fi scal “fria”, 
sem que o serviço tivesse sido 
prestado.

O MPF investiga também 
a contratação irregular pela 
Fecomércio do escritório de 
advocacia de Adriana Ancelmo, 
esposa de Cabral, já condenada 
pela 7ª Vara Federal por lava-
gem de dinheiro. A acusação 
inclui outros escritórios de 
advogados, num valor total de 
R$ 180 milhões (ABr).

O imperador japonês, Akihito (à dir.), e seu fi lho mais velho, o 

príncipe-herdeiro Naruhito.

O príncipe herdeiro do Japão, 
Naruhito, fará visita de três dias 
ao Brasil, no próximo mês, para 
participar do Fórum Mundial 
da Água, anunciou na sexta-
-feira (23) a Agência da Casa 
Imperial, coincidindo com o 
58º aniversário do sucessor ao 
trono japonês. Naruhito deixará 
Tóquio no dia 16 de março e 
chegará a Brasília dois dias 
depois. Ele vai participar das 
atividades programadas para 
o dia 19, na oitava edição do 
fórum, principal evento mun-
dial de água e saneamento, 
onde serão abordados temas 
relacionados ao uso racional e 
sustentável desse recurso.

Um dia depois da participação 
no evento, o primogênito do 
imperador Akihito do Japão 
retornará para Tóquio, no dia 
22, acrescentou a Casa Impe-
rial. O Fórum Mundial da Água 
começará no dia 18 de março 
e seguirá até o dia 23, com o 
tema “Compartilhando água”. O 
anúncio da visita de Naruhito ao 
Brasil coincide com a celebra-
ção hoje do 58º aniversário do 
príncipe japonês, que sucederá 
seu pai, quando o imperador 

Receita 
exigirá mais 
informações do 
contribuinte em 
2019

A Receita Federal vai exigir 
mais informações sobre os bens 
dos contribuintes no próximo 
ano. Além disso, será preciso 
informar o CPF de dependentes 
de qualquer idade. Em novem-
bro do ano passado, a Receita 
publicou uma instrução nor-
mativa, que trata do Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF). Por 
essa norma, os contribuintes 
que desejarem incluir seus 
dependentes na declaração do 
Imposto de Renda de 2018 de-
verão fazer a inscrição do CPF 
caso tenham a partir de 8 anos. 

Até então, a obrigatoriedade 
valia somente para dependen-
tes com 12 anos ou mais. A 
partir de 2019, a obrigação é 
para qualquer idade. No caso 
dos bens, neste ano serão 
incluídos campos para as in-
formações complementares, 
mas o preenchimento não será 
obrigatório. No próximo ano, 
será obrigatório prestar essas 
informações. O supervisor 
nacional do Imposto de Renda, 
auditor-fiscal Joaquim Adir, 
orienta os contribuintes a pre-
encherem todos os campos na 
declaração a ser enviada neste 
ano para facilitar a importação 
de dados em 2019.

Para cada tipo de bem, será 
incluído um campo. Por exem-
plo, no caso de imóveis, será 
pedido a data de aquisição, 
área do imóvel, registro de 
inscrição em órgão público e 
no cartório. Para veículos, será 
pedido o Registro Nacional de 
Veículo (Renavam). A Receita 
também vai pedir o CNPJ da 
instituição fi nanceira onde o 
contribuinte tem conta-cor-
rente e aplicações fi nanceiras. 
Outra novidade deste ano é a 
informação sobre a alíquota 
efetiva utilizada no cálculo da 
apuração do imposto. A ideia 
é informar alíquota efetiva 
sobre os rendimentos menos 
as deduções.

Outra mudança é a possi-
bilidade de impressão do Do-
cumento de Arrecadação de 
Receitas Federais (Darf) para 
pagamento de todas as quotas 
do imposto, inclusive em atra-
so. O prazo para a entrega da 
declaração de IRPF começa no 
próximo dia 1º e vai até o dia 30 
de abril. O programa de preen-
chimento da declaração estará 
disponível nesta segunda-feira 
(26) (ABr).

No 4º trimestre de 2017, o contingente de desalentados foi de 

4,3 milhões, o maior da série histórica iniciada em 2012.

A taxa de subutilização da 
força de trabalho no país fe-
chou 2017 em 23,8%, segundo 
dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD-C), divul-
gados sexta-feira (23) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE). 
Considerando-se apenas o 
quatro trimestre do ano, a 
taxa fi cou em 23,6%

Isso signifi ca que havia, no 
quarto trimestre do ano, 26,3 
milhões de pessoas em pelo 
menos uma das seguintes 
situações: não conseguem 
emprego; trabalham menos 
do que poderiam; gostariam de 
trabalhar, mas não procuraram 
emprego; ou chegaram a procu-
rar emprego, mas não estavam 
disponíveis para trabalhar.

A taxa de 23,6% ficou 
abaixo dos 23,9% do terceiro 
trimestre de 2017, mas acima 
dos 22,2% do quarto trimestre 
de 2016.

Entre as unidades da Fe-
deração, as maiores taxas de 
subutilização da força de tra-
balho foram encontradas no 
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Número de jovens inadimplentes entre 
18 e 24 anos atinge 4,81 milhões

Nos últimos dois anos, a desaceleração da inadimplência ganhou intensidade. Os indicadores 
continuavam a crescer, mas a taxas menores do que as verifi cadas anteriormente

a menor proporção de jovens 
negativados entre as regiões 
do país.

Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
a retração dos indicadores de 
inadimplência da população 
mais jovem refl ete a menor 
presença desses brasileiros nos 
níveis de ocupação do país. “O 
nível de ocupação da população 
com idade entre 18 e 24 anos 
caiu de 57,9%, no primeiro 
trimestre de 2012, para 51,2%, 
no terceiro trimestre de 2017. 
Fora do mercado de trabalho 
pelas mais diversas razões, 
seja estudo, desemprego ou 
por opção, muitos desses bra-
sileiros acabam fi cando também 
fora do mercado de crédito, 
reduzindo o contingente de 
potenciais inadimplentes”, 
explica Kawauti. “Mesmo em 
caso de desemprego, o risco 
de fi car inadimplente é menor 
quando se é jovem e ainda se 
pode contar com o apoio dos 
pais” (SPC/CNDL).

jovens no total de devedores 
caiu de 13,60%, em janeiro de 
2010, para 6,12% em janeiro 
de 2018. Em termos absolu-
tos, o SPC Brasil estima que, 
em janeiro, havia 4,81 milhões 
de consumidores negativados 
com idade entre 18 a 24 anos. 
A cifra representa 20,14% dos 
jovens dessa faixa etária. É na 

região Centro-Oeste em que 
se observa a maior proporção 
de consumidores jovens com 
contas em atraso. Do total de 
devedores da região, 7,8% têm 
idade entre 18 e 24 anos. Em 
seguida aparece a região Sul, 
com 7,6%; o Norte, com uma 
proporção de 7,4%; Nordeste 
(5,7%) e o Sudeste, com 5,0%, 

Taxa de subutilização da força de 
trabalho no país fecha 2017 em 23,8%

Piauí (40,7%), Bahia (37,7%), 
Alagoas (36,5%) e Maranhão 
(35,8%). Já aquelas com meno-
res taxas foram Santa Catarina 
(10,7%), Mato Grosso (14,3%), 
Rio Grande do Sul (15,5%) e 
Rondônia (15,8%).

Pela primeira vez, a Pnad 
Contínua traz dados sobre os 
desalentados, isto é, aqueles 
que estavam fora da força de 
trabalho por uma das seguin-
tes razões: não conseguiam 

trabalho, ou não tinham ex-
periência, eram muito jovens 
ou idosos, não encontraram 
trabalho na localidade – e 
se tivessem conseguido tra-
balho, estariam disponíves 
para assumir a vaga. No 4º 
trimestre de 2017, o contin-
gente de desalentados foi de 
4,3 milhões, o maior da série 
histórica iniciada em 2012. O 
Nordeste tinha 59,7% do total 
de desalentados (ABr).

Príncipe Naruhito virá ao Brasil 
para o Fórum Mundial da Água

abdicar em abril de 2019.
Em entrevista coletiva di-

vulgada pela Agência imperial, 
Naruhito propôs “buscar o 
auto-aperfeiçoamento” nos 
meses que antecederem a sua 
ascensão ao trono, previsto 
para 1º de maio do próximo 
ano, e expressou o desejo de 
desempenhar seus deveres 
de acordo com as mudanças 
sociais e as demandas do povo 
japonês. 

O herdeiro japonês disse que 
considera essencial “apoiar as 

pessoas, escutar suas vozes 
e estar perto delas em seus 
pensamentos”, as mesmas 
palavras que seu pai usou em 
mensagem transmitida pela 
televisão, quando, em agosto 
de 2016, anunciou o desejo 
de abdicar do trono devido 
à idade avançada e à saúde 
frágil. A abdicação do impera-
dor Akihito, de 84 anos, será 
a primeira a ocorrer no Japão 
em mais de 200 anos, desde a 
do imperador Kokaku em 1817 
(ABr/EFE).

PF prende presidente 
da Fecomércio do Rio
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Páscoa deve aumentar 
empregos nos setores
de indústria e varejo

A Páscoa é um desses 

eventos que sacodem o 

mercado. São inúmeras 

contratações para vagas 

temporárias, que vão da 

indústria ao comércio 

por todo o país

No comércio, ações pro-
mocionais aumentam 
as vendas, mostrando 

que os investimentos não são 
só no chão de fábrica. Quando 
falamos de um país que se re-
cupera de uma crise econômica 
severa, a melhora e otimismo 
são motivo de comemoração. 
A maioria das empresas que 
produz alimentos para a data já 
começou a se mobilizar desde 
outubro do ano passado. 

A montagem de ovos, bom-
bons e outras guloseimas não 
pode esperar o ano começar. 
E não falamos apenas do 
segmento de chocolates. A 
indústria de peixes tem grande 
movimento também. Os mais 
de 172,2 milhões de católicos 
do país costumam consumir 
carne branca na época. Agora, 
começam as contratações mais 
focadas nas redes de comércio. 
Estoquistas, repositores, pro-
motores, gerentes, são inúme-
ros cargos chamados para lidar 
com um potencial aumento de 
10%, em comparação a 2017, 
na arrecadação de Páscoa. 

As vendas vinham piorando 
nos últimos anos, mas 2018 
se mostra otimista, sobretudo 
pela desaceleração da crise. 
A Associação Brasileira da In-
dústria de Chocolates, Cacau, 
Amendoim, Balas e Derivados 
(Abicab) é quem traz os núme-
ros. A variedade deve focar em 
bolsos de tamanhos diferentes. 
Já são 130 novos produtos 
lançados, 10 a mais do que no 
ano passado, mas ainda menor 
do que em 2016 (147). 

No ano passado, foram pro-

duzidas 9 mil toneladas de cho-
colate para o período, algo em 
torno de 36 milhões de ovos. No 
ano anterior, o número foi de 
14,3 mil tonelada, e em 2015, 
19,7 mil toneladas. Os números 
vêm decrescendo nos últimos 
anos e só teremos certeza da 
recuperação de 2018 no fi nal 
da época de vendas. Por en-
quanto, trata-se apenas de um 
potencial de melhora.

Muito dessa percepção vem 
do que diz respeito às con-
tratações. Ainda são valores 
menores do que dos anos 
anteriores, mas a queda foi 
bem menor. São 23 mil vagas 
de trabalho temporário esti-
madas, de outubro de 2017 a 
março deste ano. Em 2017 e 
2016, foram abertas 25 e 29 
mil vagas, respectivamente. A 
queda na quantidade ocorreu, 
mas foi bem menor. 

Essa é uma época que mo-
vimenta a economia, que gera 
empregos, que demanda ações 
criativas do varejo. É uma 
época onde o país começa a se 
movimentar a todo vapor. É um 
período que dita crescimento, 
já que é chave para, inclusive, 
ditar tendências de investi-
mentos e ações, sobretudo de 
comércio para o resto do ano. 
Há uma grande colaboração en-
tre RH e varejo nesse período, 
e quem ganha é o país. 

Que 2018 trará bons nú-
meros, não tenho a menor 
dúvida. Devemos ter a Páscoa 
da recuperação. Pode ser um 
pensamento otimista, mas não 
é um pensamento baseado em 
especulação, e sim em obser-
vação de potenciais mercados 
que alavancam a economia. A 
nós, resta torcer e trabalhar 
pela volta dos bons ventos.

(*) - É diretor da Red Lemon 
Agency, agência especializada em 

comunicação, fi eld marketing
e ações promocionais

(http://redlemon.agency).

André Romero (*)

A - Competição Científi ca
As inscrições para a 14ª edição da OBMEP (Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas), a maior competição científi ca do 
país, estão abertas. O evento é realizada pelo Instituto de Matemática 
Pura e Aplicada (IMPA). Escolas municipais, estaduais, federais e pri-
vadas, com turmas dos Ensinos Fundamental (6º ao 9º ano) ou Médio, 
podem participar da olimpíada, que, ano passado, reuniu 18,2 milhões 
de estudantes de 99,6% dos municípios brasileiros. A inscrição deve ser 
realizada pelas escolas, por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição 
disponível exclusivamente na página da OBMEP (www.obmep.org.br). 
O prazo se encerra em 2 de abril.

B - Diretoria e Acadêmicos
No próximo dia 28, a Academia Paulista de Contabilidade realiza a sessão 
solene de posse da nova diretoria eleita para o triênio 2018-2020, presi-
dida pelo contador Domingos Orestes Chiomento. Serão empossados dez 
novos Acadêmicos, os quais completarão as 50 Cadeiras que compõem a 
Academia paulista, com os seus respectivos patronos. O evento acontece 
no auditório da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, na Av. 
da Liberdade, nº 532,  com início às 19 horas. O contador Chiomento é 
pós-graduado em Contabilidade Gerencial e Controladoria e empresário 
contábil há mais de 50 anos. Foi um dos principais incentivadores da 
reinstalação da Academia Paulista de Contabilidade, fundada em 1952, 
no período em que presidia o CRCSP (gestão 2010-2011). 

C - Gastronomia e Solidariedade 
No dia 17 de abril, na Casa Miracolli (Rua Colômbia 84, Jd. América), 
grandes nomes da gastronomia e decoração se reúnem para receber o 
público no 18o Evento Degustar, que há dez anos auxilia na geração de 
recursos fi nanceiros para o Hospital de Amor, novo nome e marca do 
Hospital de Câncer de Barretos. A arrecadação de expositores, patroci-
nadores e convites é revertida à instituição que atua com atendimento 
100% gratuito pelo SUS. Entre os expositores de gastronomia e deco-
ração já confi rmados, estão: Grecco Coppola, Citron Gastronomia, Chef 
Cacá Barreto, Chef Paulo Pirola, Buffet Palmela, Opera Ganache, Otavia 
Sommavilla, Fazenda Floresta, Rosane Giannotti, Isa Urbinati Creazioni, 
entre outros. Saiba mais: (www.eventodegustar.com.br). 

D - Alta Gestão
A Fudação Getulio Vargas (FGV) lança o programa de cursos voltados 
para Alta Gestão, que visa preparar líderes empresariais para enfrentar os 

desafi os atuais e futuros de suas organizações, auxiliá-los no tratamento 
de temas estratégicos com desenvoltura, ampliar sua capacidade de 
infl uência e de impacto e, sobretudo, de alcançar excelência no papel 
de executivo em organizações de grande porte. Os cursos seguem a 
metodologia C-Level, programa com estrutura modular, personalizado e 
fl exível, elaborado por três grandes eixos temáticos, complementares e 
independentes: Liderança e Inovação; Estratégia Corporativa e Negócios 
e Competências Funcionais – composto por cursos rápidos e também 
independentes sobre cada função (CEO / CFO / CIO /CHRO / CMO / COO). 

E - Nova Geração 
A PwC Brasil, líder global em auditoria e consultoria, deu início ao 
recrutamento de trainees na edição 2018 do Programa Nova Geração. 
São cerca de 400 vagas para estudantes matriculados a partir do 2º ano 
da graduação ou formados há, no máximo, dois anos. Todas as vagas 
são abertas também para pessoas com defi ciência. Podem participar 
profi ssionais de diversas áreas, tais como administração, ciências atu-
ariais, ciências contábeis, economia, direito, engenharias, estatística, 
física, matemática, psicologia e cursos relacionados à tecnologia da 
informação. Os candidatos podem optar por atuar em três áreas de 
negócios: auditoria, consultoria tributária e societária ou consultoria de 
negócios. Inscrições até 26 de março e início das atividades em julho. 
Mais informações: (www.pwc.com.br/nova-geracao).

F - Motéis Prediletos 
O que faz de um motel ser favorito na visão dos clientes? Esta é uma 
pergunta difícil de responder, mas com base em um grande levantamento 
feito pelo Guia de Motéis foi possível obter uma lista de preferência de 
60 mil usuários nas categorias Favoritos, Motel dos Sonhos, Decoração, 
Custo-Benefício, Limpeza, Atendimento e Gastronomia. Essas informa-
ções deram origem a 1ª edição do Prêmio Guia de Motéis 2017/2018, um 
verdadeiro oscar do setor. Entre os cinco mil estabelecimentos instalados 
no país, 10 motéis tiveram destaque na opinião dos usuários, em cada 
categoria. As regiões analisadas foram São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Paraná, Pernambuco, Ceará, DF, Espírito Santo, Goiânia, 
Salvador e RG do Sul.  Mais informações, acesse:(www.guiademoteis.
com.br/premio).

G - Soluções para o Agronegócio
Nos próximos dias 3 e 4 de março, no Instituto Biológico, acontece 
o AgriFutura, evento com soluções inovadoras e tecnológicas para o 

agronegócio. Totalmente gratuito, conta com duas vertentes de painéis: 
a vertical de culturas como hortaliças, frutas, bovinos de corte e de 
leite, grãos, cana e café, entre outros; e outra transversal que abrange 
toda a agricultura como gestão empresarial, agronômica, mercado, e 
as de tecnologias como IoT (internet das Coisas) bigdata.blockchain, 
e hardwares como drones, sensores e leitores. Ao todo são mais de 30 
painelistas e moderadores trazendo as ações mais modernas do setor. 
Os visitantes poderão ver de perto as mais modernas soluções para o 
setor, tanto de empresas consolidadas no mercado quanto de startups. 
Saiba mais no site (www.agrifutura.com.br).    

H - Mulheres em Foco
Entre os próximos dias 19 a 23 de março, em sua sede, o Conselho Re-
gional de AdministraçãoSP realiza a 1ª Semana Temática Mulheres em 
Foco, com a apresentação de palestras e painéis liderados por algumas 
das mulheres mais poderosas do país, como Chieko Aoki, da Blue Tree 
Towers Hotel; Daiana Garbin, jornalista; Sônia Hess, ex-CEO da Duda-
lina; Fiamma Zarife, do Twitter; Paula Paschoal, do PayPal; e Andrea 
Weichert, da Ernst & Young, são algumas das presenças confi rmadas 
para compartilhar conhecimentos e experiências, nesse evento que já é 
considerado o maior do segmento, tanto por sua gratuidade, quanto por 
sua duração, marcando presença no calendário de discussões femininas. 
Outras informações (www.crasp.gov.br).

I - Cadeira Prática
Criada em 1855 pelo inglês Joseph Beverley Fenby, a poltrona Tripolina 
(ou Camp Chair) foi um marco na história do design moderno. Inicial-
mente, foi idealizada para ser utilizada por ofi ciais ingleses. Mas, devido 
a sua versatilidade e qualidade, logo se popularizou. A Futon Company 
apostou no modelo e fez uma releitura deste clássico internacional, 
trazendo-o para o Brasil em uma nova confi guração. Equipada com 
dobradiça especialmente desenvolvida para facilitar o mecanismo abre 
e fecha, as peças se dobram de forma simétrica, até obter uma estrutura 
ultracompacta. Mas, sua praticidade não está somente na sua montagem: 
pode ser levada a qualquer lugar, por qualquer pessoa. Outras informa-
ções em: (www.futon-company.com.br).

J - Corte de Cabelo
Cerca de 400 participantes estarão presentes no primeiro evento voltado 
ao empreendedorismo para barbeiros no Brasil, o ‘Eagle Barbers – Barbei-
ros de Visão’. O evento será no dia 12 de março, no Teatro Gamaro (Rua 
Dr. Almeida Lima, 1176, Brás). O barbeiro Eduardo Muller, idealizador 
do projeto, reuniu nomes como Elias Torres (Seu Elias/MG), Bruno Van 
Enck (Corleone/SP), Japa OldSchool (Estilo para Homens/SC), além do 
consultor especializado em negócios da área de Beleza, Nilton Castro, 
ex-secretário do empreendedorismo da cidade de São Paulo. Além de 
cortes de cabelo diferentes, o principal objetivo seráo de mostrar, de 
forma franca e aberta, os principais problemas e desafi os enfrentados 
pelos donos de barbearias de todo o país na gestão de negócios. Outras 
informações e inscrições: (http://www.eaglebarbers.com).

A - Competição Científi ca
As inscrições para a 14ª edição da OBMEP (Olimpíada Brasileira de 

desafi os atuais e futuros de suas organizações, auxiliá-los no tratamento
de temas estratégicos com desenvoltura, ampliar sua capacidade de 
influência e de impacto e sobretudo de alcançar excelência no papel

Confi ança da indústria 
tem alta de 0,2 ponto

O Índice de Confi ança da 
Indústria registrou alta de 0,2 
ponto na prévia de fevereiro, em 
comparação com o resultado 
consolidado de janeiro. Segun-
do a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), o indicador fi cou em 
99,6 pontos, o maior patamar 
desde outubro de 2013, que 
foi de 99,9 pontos. A alta da 
confi ança, segundo a prévia, 
combina melhora das expecta-
tivas com piora das avaliações 
sobre o momento presente. 

O Índice de Expectativas 
subiu 2,6 pontos em fevereiro 
e chegou a 100,6 pontos, o 
maior desde setembro de 2013. 
Já o Índice da Situação Atual 
caiu de 100,9 pontos para 98,5 
pontos. O resultado preliminar 
de fevereiro indica alta de 0,6 
ponto no Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada da 
Indústria (NUCI), para 75,3%, 
o maior desde junho de 2015, 
de 75,8%.

Para a prévia de fevereiro de 
2018 foram consultadas 786 
empresas entre os dias 1º e 20 
deste mês. O resultado fi nal da 
pesquisa será divulgado na pró-
xima quarta-feira (28) (ABr).

INSS diz que demonstrativo do IR pode ser retirado também nas agências

de Previdência Social em todo o país.

Para consultar o extrato, o 
segurado deve acessar o 
site do INSS e consultar o 

Extrato de Imposto de Renda (IR) 
no menu de serviços da Central 
“Meu INSS”, com login e senha.

Para fazer o cadastro no Meu 
INSS, são necessários o CPF, 
nome completo, data e local 
de nascimento e nome da mãe 
para gerar um código de acesso 
provisório. Depois, o segurado 
deve fazer login, com a senha 
provisória. Logo em seguida, 
aparecerá mensagem para que o 
cidadão crie sua própria senha. 
A senha deve conter números 
e letras, além de um caractere 
especial, como “#@$%!*-/+”. 
Pelo menos uma letra deve ser 
maiúscula e outra minúscula.

Em caso de dúvidas, o cida-
dão pode ligar para a Central 
135. Brasileiros no exterior 
também conseguem acessar 
o Meu INSS. De acordo com o 
INSS, o demonstrativo do ano 

O Índice Nacional de Custo da 
Construção – Mercado  (INCC-M) 
registrou infl ação de 0,14% em 
fevereiro deste ano. A taxa fi cou 
abaixo do resultado do mês an-
terior (0,28%). O índice acumula 
taxas de 0,43% no ano e de 3,61% 
em 12 meses, segundo dados da 
Fundação Getulio Vargas (FGV).

O subíndice relativo a materiais, 
equipamentos e serviços registrou 
variação de 0,32% em fevereiro, 
abaixo do 0,59% de janeiro. Em 12 

meses, esse subíndice acumula taxa 
de 2,86%. Já o subíndice referente a 
mão de obra não registrou variação. 
No mês anterior, a variação havia 
sido de 0,03%. Esse subíndice acu-
mula alta de 4,24% em 12 meses.

O INCC-M serve de referência 
para atualização dos valores das 
construções de habitações e 
também faz parte do conjunto de 
dados do Índice Geral de Preços 
do Mercado (IGP-M), utilizado na 
correção dos contratos de aluguel.

Após dois anos de retração, 
o mercado de trabalho no co-
mércio atacadista do Estado 
voltou a registrar mais admis-
sões que desligamentos. Fo-
ram 6.208 novas vagas formais 
abertas em 2017, contrapondo 
a extinção de 7.474 vínculos 
do ano anterior. Desta forma, 
o atacado paulista encerrou 
2017 com um estoque de 
498.150 vínculos celetistas, 
alta de 1,3% em relação a 2016. 
Os dados são da pesquisa 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP com base nos 
dados do Caged e das infor-
mações sobre movimentações 
declaradas pelas empresas do 
atacado paulista. 

Em dezembro, 2.009 em-
pregos formais foram ex-
tintos, resultado de 10.658 
admissões contra 12.667 
desligamentos, interrompen-
do uma série de oito altas 
consecutivas. Vale ressaltar, 
porém, que é o menor número 
de vagas fechadas em um mês 
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Demonstrativo de rendimentos 
já está disponível no site do INSS
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulga no site o demonstrativo de rendimentos de 2017 
dos aposentados e pensionistas obrigados a apresentar a declaração do Imposto de Renda à Receita 
Federal

base 2017 pode ser retirado nas 
agências de Previdência Social 
(APS). O órgão recomenda, no 
entanto, “para mais conforto 
ao cidadão”, que a impressão 
seja feita na internet ou nos 

terminais de autoatendimento 
dos bancos.

O programa para preen-
chimento da declaração do 
Imposto de Renda 2018 será 
disponibilizado pela Receita 

Federal nesta última semana de 
fevereiro e o prazo de entrega 
terá início no começo de março. 
Cerca de 40 milhões de brasilei-
ros devem declarar o Imposto 
de Renda este ano (ABr).

Mercado de trabalho no 
comércio atacadista teve alta

de dezembro desde 2013, de 
modo que o resultado negativo 
já era esperado. No acumulado 
do ano, sete das dez atividades 
pesquisadas apresentaram 
alta no estoque de empregos, 
com destaque para o atacado 
de produtos farmacêuticos e 
higiene pessoal (3,7%) e para 
o setor de alimentos e bebidas 
(2,1%). 

Para a Entidade, fi ca claro 
que o atacado paulista voltou 
a gerar empregos porque o 
consumo das famílias voltou a 
mostrar mais força em 2017, 
resultado de um quadro de 
menor infl ação, juros mais bai-
xos e até mesmo da melhoria 
da massa salarial com o início 
da redução do desemprego 
(AI/FecomercioSP).

O atacado paulista encerrou 2017 com um estoque de 498.150 

vínculos celetistas, alta de 1,3% em relação a 2016. 

Infl ação da construção fi ca em 
0,14% em fevereiro
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Bitcoins e os desafi os 
para sua regulamentação

Os desafi os em relação 

às bitcoins são diversos

Desde a ausência total de 
regulamentação ofi cial, 
até a compra e venda 

da moeda, que hoje é feita 
diretamente entre os usuá-
rios ou com o auxílio de uma 
corretora de negociação de 
criptomoedas, sem qualquer 
controle ofi cial sobre estas 
movimentações.

Além disso, quando a Co-
missão de Valores Imobiliários 
(CVM) proibiu a compra de 
criptomoedas por fundos de 
investimentos, afi rmou-se que 
tais criptomoedas não podem 
ser qualifi cadas como ativos 
fi nanceiros. A dúvida quanto à 
natureza jurídica da bitcoin no 
Brasil também é um grande de-
safi o para sua regulamentação.

Há quem sustente que sua 
natureza jurídica é defi nida 
como “camaleão”, pois se teria 
uma natureza jurídica que se 
adapta ao negócio, depen-
dendo do tipo de transação, 
podendo ser considerada 
moeda, meio de pagamento 
ou bem, o que resulta em uma 
instabilidade, pois, para cada 
tipo de transação se verifi ca um 
impacto jurídico e tributário 
específi co, difi cultando ainda 
mais a regulamentação das 
bitcoins no Brasil.

Existe, ainda, quem defenda 
que bitcoin não pode ser trata-
da como moeda, pois o artigo 
21, inciso VII da Constituição 
Federal, prevê a competência 
da União para emissão de mo-
edas e o artigo 164, também 
da Constituição, estabelece 
a competência exclusiva do 
Banco Central (Bacen) para 
tal emissão, de modo que, para 
se considerar moeda, a bitcoin 
deveria ser emitida por algum 
órgão governamental, nacional 
ou estrangeiro, o que não é o 
caso.

Outro desafi o superável se vê 
na inexistência de lastro para 
a bitcoin, pois o lastro é a ga-
rantia dada pelo governo para 
emissão de sua moeda, que na 
maioria dos casos é assegurada 
pelo ouro de suas reservas; no 
caso da bitcoin, inexiste lastro 
a lhe garantir, muito embora a 

lei da oferta e procura é que 
defi ne seu valor de mercado, 
de modo que, é possível haver 
uma futura regulamentação, 
apesar da ausência de lastro.

Além disso, a hipervalo-
rização e a movimentação 
(utilizando-se do blockchain) 
são algumas barreiras transpo-
níveis que serão enfrentadas 
para regulamentar as cripto-
moedas. A dúvida se a valo-
rização da bitcoin se trata de 
uma bolha, também persiste. 
A difi culdade se amplia, pois 
as criptomoedas ultrapassam 
as fronteiras, podendo ser 
negociadas de qualquer parte 
do mundo.

No Projeto de Lei nº 
2.303/2015, que tramita na 
Câmara dos Deputados, é 
possível verifi car a tentativa 
de regulamentar as bitcoins, 
classifi cando-as como arranjos 
de pagamento sob a supervisão 
do Banco Central.

Quanto à ideia da regula-
mentação ser realizada por 
uma entidade internacional, 
como o FMI (Fundo Monetário 
Internacional), talvez seja mais 
prudente e adequado cada país 
regulamentar as criptomoedas 
de acordo com sua própria 
política e legislação local, 
como aconteceu no caso da 
utilização do aplicativo Uber. 

Hoje, existem mais de mil 
tipos de criptomoedas, que 
são negociadas pelo mundo 
na internet, sendo, portan-
to, muito difícil e complexo 
regulamentá-las de maneira 
geral a contemplar as expec-
tativas e diretrizes políticas e 
econômicas de todos os países 
de forma universal.

Portanto, acredita-se que, 
futuramente, todos os pro-
blemas citados não impedirão 
uma regulamentação do tema, 
pois o tempo fará com que o 
mundo estude e entenda estas 
mudanças irreversíveis e, em 
breve, espera-se a regulamen-
tação ofi cial brasileira para as 
moedas digitais.

 
(*) - Advogado Criminalista, 

presidente da Comissão Nacional 
de Estudos dos Cibercrimes da 

Associação Brasileira dos Advogados 
Criminalistas, Pós-Graduado pela 

Universidade de Castilla-La Mancha 
(Espanha), integra o escritório D’Urso 

e Borges Advogados Associados.

Luiz Augusto Filizzola D’Urso (*)
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O ministro da Secretaria 
de Governo, Carlos Marun, 
demonstrou não haver ur-
gência do governo na criação 
do ministério da Segurança 
Pública. Ele disse que o go-
verno ainda defi ne os detalhes 
de criação do órgão, inclusive 
a forma como isso se dará: se 
por projeto, decreto ou MP. 
Marun também descartou a 
possibilidade de criação de 
impostos para custear gastos 
com segurança pública.

Ao ser perguntado se o 
ministério sairia do papel na 
próxima semana, ele adotou 
um discurso paciente: “Na 
semana que vem ou na outra. 
Não há uma sangria desatada”. 
Segundo ele, o governo ainda 
não defi niu um nome para o 
ministério. Marun, no entanto, 
negou haver difi culdades para 
encontrar a pessoa certa para 
o cargo. “Existe um cuidado 
de encontrar um nome que o 
presidente Temer considere 
adequado para o exercício 
de funções de tanta respon-
sabilidade”.

Na opinião do ministro, 
o perfil do chefe do novo 
ministério deve ter qualida-
des técnicas e políticas. “Eu 

Ministro Carlos Marun também descartou a possibilidade de 

criação de impostos para custear a segurança pública no país.

Deputados do PSDB estão 
empenhados em trabalhar pela 
derrubada do veto presiden-
cial ao Refi s para as micro e 
pequenas empresas. A medida 
foi aprovada no fi nal do ano 
passado com o apoio maciço 
da bancada tucana. O deputado 
Otavio Leite (PSDB-RJ), por 
exemplo, foi o relator da maté-
ria, que concede descontos de 
juros, multas e encargos com o 
objetivo de facilitar e parcelar o 
pagamento dos débitos. 

Na Câmara, a proposição tra-
mitou como projeto de autoria 
do deputado Geraldo Resen-
de (PSDB-MS). A ele foram 
apensadas outras proposições 
dos também tucanos Nilson 
Leitão (MT) e Eduardo Cury 
(SP).  A proposta aprovada 
benefi cia todas as empresas 
optantes do Simples Nacional. 
O Refi s aumentará o número 
de parcelas para quitação das 
dívidas com o governo, de 60 
para até 180 vezes.

“O veto ao Refi s do Simples 
foi um absurdo, uma injustiça 
profunda, uma vez que o Con-
gresso já o havia aprovado para 

Veto foi “uma injustiça”, avalia o deputado Otavio Leite,

que foi relator da proposta.

O Conselho Permanente da 
OEA condenou a convocação 
de eleições presidenciais na 
Venezuela pelo governo de Ni-
colás Maduro. Dezenove países 
votaram a favor da resolução, 
cinco foram contrários e hou-
ve oito abstenções. A reunião 
foi convocada por Argentina, 
Brasil, Estados Unidos, Mé-
xico, Panamá e Santa Lúcia. 
A OEA também pede para 
que o governo reconsidere 
as “prematuras convocações 
de eleições presidenciais” e 
apresente um novo calendário 
eleitoral que permita que as 
eleições sejam realizadas com 
as garantias necessárias. 

Segundo a resolução, esse 
processo deve incluir a parti-
cipação de todos os partidos 
políticos e atores venezuelanos 
sem qualquer tipo de exclu-
são, além de observadores 
internacionais independentes 
e liberdade de imprensa. O 
texto da resolução também 
pede que o governo da Ve-
nezuela implemente medidas 
para impedir o agravamento da 
situação humanitária no país, 
incluindo aceitar a assistência 
oferecida pela comunidade 
internacional.

Durante a sessão, o chefe da 

missão do Brasil junto à OEA, 
embaixador José Luiz Machado 
e Costa, disse que a situação 
da Venezuela “se deteriorou a 
olhos vistos nos últimos meses” 
e que “a solução para os pro-
blemas venezuelanos está nas 
mãos do povo venezuelano”. 
O embaixador afi rmou que as 
eleições “não reúnem as condi-
ções para expressar a vontade 
do povo venezuelano e, desse 
modo, encaminhar a solução da 
crise”. O embaixador também 
expressou a preocupação do 
governo brasileiro quanto ao 
“grande afl uxo de nacionais 
venezuelanos que buscam 
abrigo em nosso território”.

O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, anunciou 
que iria adiantar a realização 
de eleições presidenciais que 
deveriam ocorrer no fi nal do 
ano para o dia 22 de abril. A 
antecipação favoreceria o atual 
governo, por reduzir o tempo 
da oposição para se organizar 
e fazer campanha. A oposição 
declarou que vai boicotar as 
eleições o pleito. Maduro tam-
bém anunciou que vai adiantar 
as eleições legislativas que 
deveriam acontecer em 2020 
para a mesma data de 22 de 
abril (ABr).

Presidente na Venezuela, Nicolás Maduro.
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Divulgação

Em nota, a Procuradoria 
da República afirmou 
que os recursos deverão 

ser aplicado “exclusivamente 
na execução de obras e me-
lhoria de infraestrutura” das 
unidades.

A Procuradoria da República, 
o Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação, o MEC, 
a Secretaria de Estado de Edu-
cação do Rio e a Procuradoria 
do Rio vão assinar na terça-feira 
(27), um termo de cooperação 
técnica que estabelece os crité-
rios de aplicação do dinheiro. 
O termo estabelece que os 
recursos liberados deverão 
ser recebidos através de fonte 
orçamentária diferenciada a fi m 
de facilitar a fi scalização da sua 
devida aplicação. 

Para obter o recurso, a Secre-
taria de Educação deverá soli-
citar à Justiça a devolução dos 
valores recuperados nas ações 
judiciais que o MP Federal in-
dicar. As escolas benefi ciadas 

Fim do auxílio 
moradia 
para juízes e 
procuradores

Relator da proposta que 
proíbe pagamento de auxílio-
-moradia a agentes públicos, 
o senador Roberto Requião 
(PMDB-PR) leu, na sexta-
-feira (23), seu voto favorável 
ao texto. A proposta é de 
iniciativa do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) e está 
na Comissão de Constituição 
e Justiça. Requião classifi cou 
de corporativismo o compor-
tamento de juízes e de inte-
grantes do Ministério Público 
na luta pelo pagamento de um 
benefício considerado por ele 
de barbaridade:

“Corporativismo é a mani-
festação coletiva do individua-
lismo. Isso é muito ruim, pois 
desmoraliza as carreiras e as 
instituições”, afi rmou. Ainda 
para o senador, magistrados, 
procuradores, promotores e ou-
tros integrantes de carreiras do 
governo ainda não entenderam 
que essa manifestação corpora-
tiva é nociva para a República. 
“A impressão que tenho é que 
eles se julgam passageiros de 
um barco, que é o barco do 
Estado nacional. E querem 
aproveitar, em momentos de 
difi culdade, tudo que podem 
porque vão desembarcar no 
primeiro porto. A República 
pode afundar sem que com isso 
se incomodem”, afi rmou.

Requião destacou ainda que 
seu relatório não pede o paga-
mento retroativo de quem vem 
ganhando o benefício, visto que 
a maior parte pode ter recebido 
de boa fé. “Estou propondo 
que ele se encerre a partir da 
proposta e não estou me preo-
cupando com a regressão desde 
sempre, que levaria à devolução 
do recebido de forma incorreta. 
Eu estou tentando pacifi car o 
problema, mostrar que existe 
Congresso Nacional e que isso 
tem que ser regulamentado por 
aqui”, afi rmou.

Com a intervenção federal 
decretada no Rio de Janeiro, a 
tramitação de propostas está 
suspensa no Legislativo, mas o 
tema está em análise também 
pelo STF. A presidente Car-
men Lúcia marcou para 22 de 
março o julgamento de ações 
que discutem o benefício para 
magistrados e integrantes do 
MP. No momento, o pagamento 
tem sido feito por liminares do 
ministro Luiz Fux. A Associação 
dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe) convocou para 15 de 
março uma greve nacional da 
categoria (Ag.Senado).

Dinheiro recuperado pela Operação Lava Jato, no Rio, vai ser 

usado na reforma de escolas públicas do Estado.
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Dinheiro da corrupção, 
recuperado pela Lava Jato,

no Rio, vai reformar escolas
O Ministério Público Federal informou que parte do dinheiro recuperado pela Operação Lava Jato, no 
Rio, vai ser usado na reforma de escolas públicas do Estado

do para essa fi nalidade, não 
afastando, contudo, a com-
petência dos demais órgãos 
de controle para tanto. Um 
diagnóstico da rede estadual 
de ensino revelou que entre 
outros problemas, a defi ci-
ência da estrutura física é 
um desafi o que se apresenta 
em pelo menos 64% das 1221 
unidades escolares mapeadas 
no Rio de Janeiro.

Para a procuradora da Repú-
blica Maria Cristina Cordeiro, 
coordenadora do MPEduc. 
“Não há melhor forma de se 
retornar à sociedade recursos 
que lhe foram pilhados, senão 
através da educação. De nada 
adianta nos debruçarmos na 
defesa de outros direitos do 
cidadão, sem priorizarmos o 
que o emancipará para o exer-
cício consciente dos demais. 
Não se transforma uma nação 
sem investimentos sérios em 
educação”, completou a pro-
curadora (AE).

deverão constar de uma relação 
anexa ao termo, em ordem 
de prioridade, assim como as 
respectivas intervenções, a 
previsão de custo e da quan-
tidade de alunos benefi ciados. 
O projeto básico de cada obra 
deverá ser apresentado em 60 
dias a partir da assinatura do 

termo e a licitação realizada 
em até 30 dias após a liberação 
do recurso.

Toda a execução das obras, 
bem como as respectivas 
prestações de contas serão 
acompanhadas pelo FNDE 
através de sistema eletrônico 
já existente, porém adapta-

Criação de ministério de segurança 
pública “não é sangria desatada”

entendo que é uma função 
que é preciso conhecimento 
técnico e também o traquejo 
político. É o meu entendimen-
to, mas essa é uma escolha do 
presidente Temer, que enten-
de muito mais do que eu. Ele 
foi secretário de Segurança 
duas vezes”. O orçamento 
do novo ministério virá de 
recursos já previstos. Marun 
explicou que as entidades já 
existentes que vão compor o 
órgão vão trazer consigo seus 
orçamentos.

“Haverá o remanejamento 

de recursos e a utilização de 
recursos orçamentários já 
previstos, de várias organiza-
ções que passarão a compor 
esse ministério, por exemplo, 
a Polícia Federal. Ela tem seu 
orçamento e esse orçamento 
vem. Polícia Rodoviária Fe-
deral também”, disse. “São 
órgãos que têm orçamento e 
esses orçamentos migrarão 
para o Ministério da Segu-
rança Pública junto com as 
responsabilidades pela execu-
ção dos trabalhos”, completou 
(ABr).

Derrubada do veto ao Refi s das 
micro e pequenas empresas

grandes e médios empresários. 
Não faz o menor sentido para 
uma questão inclusive cons-
titucional, pois ele ofende 
essas regras e afeta 600 mil 
empreendedores no Brasil. 
Vamos rejeitar o veto, porque 
o empreendedorismo é a única 
solução para o País sair do 
atoleiro”, destacou o tucano.

Assim como Leite, Resende 
afi rma que as grandes empresas 
receberam benefício semelhan-

te. Por isso, questiona por que 
o mesmo não pode ser feito 
em prol dos cerca desses 600 
mil pequenos negócios que 
respondem por cerca 60% dos 
empregos e quase 30% do PIB. 
Para ele, é fundamental que o 
Refi s para este segmento entre 
em vigor. O total das dívidas das 
micro e pequenas empresas 
notifi cadas pela Receita ultra-
passa a marca de R$ 22 bilhões 
(psdbnacamara).

OEA condena convocação 
de eleições na Venezuela



A operação Lava Jato é um grande 

exemplo de como a tecnologia 

possibilitou o acesso a minúcias 

e detalhes antes escondidos nos 

bastidores da política brasileira

Acompanhamos as crises em tempo real 
e as informações são replicadas e multi-
plicadas por meio das redes sociais e da 

internet em um ritmo alucinante. 
No cenário tributário, especialmente nos pro-

cedimentos de fi scalização, o uso da tecnologia, 
da mesma forma, já é uma realidade há alguns 
anos, permitindo que as autoridades fi scais con-
trolem as operações dos contribuintes, desde 
o nascimento da obrigação tributária até o seu 
adimplemento.

A partir de 2009, com a criação do chamado 
SPED – Sistema Público de Escrituração Di-
gital, houve um crescimento signifi cativo das 
obrigações acessórias tributárias eletrônicas 
e, com isso, aumentou-se consideravelmente 
a fi scalização e a possibilidade de cruzamentos 
das informações prestadas pelos contribuintes 
às autoridades fi scais (federais, estaduais e 
municipais).

Com a Nota fi scal eletrônica - NFe, a Escri-
turação Contábil Digital – ECD e, mais recen-
temente, a Escrituração Contábil Fiscal – ECF 
(além de outras diversas obrigações), todas 
as operações de uma empresa ou de pessoas 
físicas são fi scalizadas em tempo real pelas 
autoridades fi scais que, ainda, compartilham 
as informações entre si.

Embora os contribuintes tenham se adaptado 
rapidamente a esse novo cenário, com impor-
tantes investimentos nas áreas de tecnologia da 
informação (TI), fi scal e contábil, o cumprimen-
to das incontáveis obrigações acessórias, que 
exigem conformidade (compliance) absoluta 

entre as informações prestadas, aumentou con-
sideravelmente o risco de erro dos contribuintes 
(e, por decorrência, a aplicação de multas, que 
podem ser bastante elevadas).

Assim, as empresas estão hoje muito mais sus-
cetíveis ao aparecimento de restrições fi scais, 
não só por conta da fi scalização automática e 
full time realizada pelos fi scos, mas por conta 
do cruzamento instantâneo e diversifi cado das 
informações que são prestadas pelos contri-
buintes. Isso sem falar na complexa legislação 
tributária, que dá margem a interpretações 
equivocadas, sem permitir uma comunicação 
ágil e efi ciente entre fi scos e contribuintes.

Por essas razões, deve ser constante e 
primordial a preocupação com o compliance 
tributário, especialmente porque uma peque-
na inconsistência ou omissão de informação 
pode impactar seriamente a operação de uma 
empresa, com consequências imediatas na ati-
vidade empresarial: falta de regularidade fi scal, 
restrição ao fi nanciamento público ou privado, 
entrave nos negócios comerciais, impossibili-
dade de distribuição de dividendos, risco para 
sócios e administradores, além do aumento de 
contingência fi scais e do custo para defesa em 
processos judiciais e administrativos.

Os contribuintes são constantemente moni-
torados e o compliance tributário passou a ser 
essencial para a sobrevivência das empresas, daí 
a importância de procedimentos para verifi cação 
da conformidade de obrigações principais e 
acessórias (eletrônicas), bem como a defi nição 
de rotinas e políticas preventivas, com o obje-
tivo de evitar exigências tributárias e garantir 
defesas adequadas em eventuais processos 
administrativos ou judiciais.

(*) - Advogada sócia do FF Advogados, responsável 
pelas áreas de contencioso tributário, procedimento 

administrativo tributário, compliance e direito do 
entretenimento (thais.francoso@ffl  aw.com.br).

“Sorria, você está sendo fi lmado” 
(porque o compliance tributário

é essencial)
Thaís Folgosi Françoso (*)

Página 5São Paulo, sábado a segunda-feira, 24 a 26 de fevereiro de 2018
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SEGUNDA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2018

CONCEDER ABONO PECUNIÁRIO
Empresa pode fracionar as férias em 03 períodos, como proceder com 
o abono? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE JÁ GOZOU, ANTES DA ALTERAÇÃO DA 
LEGISLAÇÃO, 15 DIAS DE FÉRIAS, OS 15 DIAS RESIDUAL PODEM 
SER PARCELADOS?

Os 15 dias restantes poderão ser fracionados com a devida concordância 
do empregado, lembramos que os dois períodos seguintes devem ser 
superiores a 5 dias, conforme previsto no artigo 134 da CLT.

PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS
No falecimento do funcionário, os filhos maiores de idade optaram por 
fazer o inventário e decidiram não requerer as verbas rescisórias com a 
emissão do alvará judicial. A empresa tem que fazer o pagamento das 
verbas no prazo de 10 dias. Como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ABORTO NÃO CRIMINOSO
Funcionaria gravida sofreu aborto não criminoso, terá direito a licença, 
incluindo a estabilidade provisória? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

É DEVIDO O CÁLCULO DE DSR SOBRE O PAGAMENTO DE SOBREAVISO. 
O VALOR PAGO DE SOBREAVISO INTEGRAM O SALÁRIO?

Somente é devido o Descanso Semanal Remunerado (DSR) para horas 
extras, comissões e adicional noturno. Não há o DSR em relação ao 
pagamento de sobreaviso. Integram a remuneração do empregado, 
o valor pago de sobreaviso. O valor de sobreaviso entra no cálculo de 
13º salário, férias e do aviso prévio. Base Legal: art. 457, §  1º da CLT.

TRANSFERÊNCIA PARA EMPRESA DO MESMO GRUPO
Quais os procedimentos para transferência de funcionário para empresa 
do mesmo grupo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Edital de Citação Prazo 20 Dias  Proc. 0121996-39.2012.8.26.0100. A Drª Flavia Poyares Miranda,
Juíza de Direito da 11ª VC do Foro da Capital - SP. Faz Saber a Marco Antonio De Campos
Camargo, CPF/MF Nº 021.912.078-12 que Hospital Alemão Oswaldo Cruz lhe ajuizou ação Sumário
da quantia de  R$ 12.673,06, referente à prestação de serviços médico-hospitalares. Estando o Réu
em lugar ignorado, foi deferido sua citação por edital, para apresentação de contestação no prazo de
15 dias úteis. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 22 de Fevereiro de 2018.     (24 e 27)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003092-07.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 9ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Hertha Helena Rollemberg Padilha de
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ricardo Leal da Silva RG Nº 47277167-X, CPF/MF Nº
412.422.228-98 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 9.895,07,
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido.
Estando o Réu em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação, Ficando advertido de que Será nomeado curador
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de novembro de 2017.                             (24 e 27)

Hotel Majestic S/A  -C.N.P.J - 43.121.946/0001-19
Convocação: Assembléias Gerais Ordinária E Extraordinária

São convocados os Senhores Acionistas a se reunir em AGOE, que se realizarão no dia 21/04/18, às 10:30 hs, na sede social, na Praça Dr. 
Vicente Rizzo, 160, nesta cidade de Águas de Lindóia - SP, a fim de deliberar: I – Ordinária: a) prestação de contas dos Administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/17; b) destinação do lucro líquido do 
exercício findo e distribuição de dividendos; c) assuntos gerais. II – Extraordinária: a) exame e deliberações a respeito da proposta da Diretoria 
para elevação do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros acumulados; b) alteração parcial do estatuto, no tocante ao capital 
social. Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/17. Águas de Lindóia, 21/02/18. José Artur Bernardi - Diretor Presidente. (22, 23 e 24/02/2018)

COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - CNPJ nº 02.533.940/0001-71 - Edital de Convocação - A Companhia 
Brasileira de Gestão de Serviços (“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.533.940/0001-71, 
com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 822, Alphaville Industrial, CEP: 06455-020, convoca 
as Acionistas para a Assembleia-Geral a ser realizada na sede da Companhia no dia 07/03/2018, destinada a deliberar sobre: (a) no 
âmbito da AGO às 09h: (i) as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras da Companhia 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017 e o Parecer dos Auditores Independentes; (ii) a Proposta de Destinação do Lucro 
Líquido do exercício social encerrado em 31/12/2017; (iii) a eleição e/ou a reeleição dos Membros do Conselho de Administração e 
o montante global anual da remuneração dos administradores; e (iv) a eleição e/ou a reeleição dos Membros do Conselho Fiscal e 
a remuneração destes. (b) no âmbito da AGE às 09h30: (i) o aumento do capital social da Companhia em mais R$ 8.269.878,00, 
com a emissão de 8.269.878,00 novas ações ordinárias e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, em tudo 
idênticas às atualmente existentes, a serem subscritas mediante a capitalização dos créditos detidos pelas Acionistas contra a Companhia 
decorrentes dos dividendos obrigatórios declarados na AGO e ainda não pagos ou em dinheiro; (ii) a proposta de (a) capitalização ou 
(b) distribuição seguida de aumento de capital a ser subscrito com créditos de dividendos a pagar ou dinheiro, de lucros acumulados no 
montante de R$ 24.809.634,00, sem emissão de novas ações, mediante a capitalização dos créditos detidos pelas Acionistas contra a 
Companhia decorrentes do saldo do lucro líquido declarado na AGO e ainda não pago ou em dinheiro, conforme o balanço patrimonial da 
Companhia levantado em 31/12/2017, nos termos das seguintes alternativas: (1) em sendo aprovada a capitalização dos referidos lucros, 
o capital social da Companhia será aumentado em mais R$ 24.809.634,00, sem a emissão de novas ações; ou (2) em sendo aprovada 
a distribuição dos referidos lucros, é proposto o aumento do capital social da Companhia em mais R$ 24.809.634,00, com a emissão 
de 13.646.663 novas ações ordinárias, pelo preço de emissão de R$ 1,8180 cada, em tudo idênticas às atualmente existentes, a serem 
subscritas mediante a capitalização dos créditos detidos pelas acionistas contra a Companhia decorrentes dos dividendos declarados na 
AGO e ainda não pagos ou em dinheiro. (iii) a alteração do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital 
social indicados nos itens (i) e (ii) acima. Nos termos da lei, todas as Acionistas terão preferência para a subscrição dos aumentos de 
capital na proporção de suas atuais participações no prazo que vier a ser fixado pela AGE, observado o prazo legal mínimo de 30 dias. 
As Acionistas que o desejarem poderão, no ato da subscrição das novas ações, subscrever sobras. Em havendo sobras, as Acionistas 
que as tenham subscrito terão o prazo de 10 dias, contado do fim do prazo determinado pela AGE para a subscrição das ações objeto do 
aumento de capital, se aprovado, para subscrever as ações não originalmente subscritas na proporção de suas participações no capital 
social da Companhia, consideradas apenas as Acionistas que tiverem subscrito as sobras. Nos termos do artigo 135 da Lei nº 6.404/76, 
a AGO/E instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do capital com direito a 
voto e, em segunda convocação, com qualquer número.

ATIVO R$
Circulante 1.703.175,58
Disponibilidades 847.440,96

Caixa 287.939,35
Bancos Conta Movimento 559.501,61

Disponib. em moeda Estrang. 186.353,54
Espécie 186.353,54

Outros Créditos 631.560,33
Negociação e Interm. Valores 629.163,06
Diversos 2.397,27
Imp. e Contrib. a Compensar 297,27
Pagamentos a ressarcir 2.100,00

Outros Valores e Bens 37.820,75
Despesas Antecipadas 37.820,75

Não Circulante 23.197,66
Permanente 23.197,66
Imobilizado de Uso 23.197,66

Imobilizações em Curso 9.882,34
Instalações 4.000,00
Moveis e Equipam. de Uso 20.010,00
Sistema Comunic. - Equipam. 9.800,00
Sist. de Processam. de Dados 15.745,80
Sustema de Segurança   875,00
(-) Depreciação Acumulada (37.115,48)

Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Org. e Expansão  2.506,00
(-) Amortização Acumulada   (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 1.726.373,24

PASSIVO R$
Circulante 931.075,17
Outras Obrigações 931.075,17
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 41.373,88
Fiscais e Previdenciárias 37.831,98

Imposto Renda e Contr.Social 9.630,86
Impostos e Contr. a Recolher 28.201,12

Negociação e Interm. Valores 625.154,96
Diversos 226.714,35

Obrig. p/aquis. bens e direitos 1.197,96
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 225.516,39

Não Circulante
Patrimônio Líquido 795.298,07
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 0,86

Reservas de lucros especiais 0,86
Lucros ou Prej. Acumulados (257.299,26)

Prejuízo Exercício Anterior (257.299,26)
Contas de Resultado (16.215,47)

Receitas Operacionais 313.628,82
Despesas Operacionais (287.787,35)
Receitas não Operacionais   4,86
(-) Despesas não Operacion. -
Imposto Renda e Contr.Social (9.630,86)

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 1.726.373,24

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 de Janeiro de 2018

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
CATADORES AUTÔNOMOS DE PAPEL,

APARAS E MATERIAIS
 REAPROVEITÁVEIS - COOPAMARE

CNPJ. 60.908.308/0001-61 - Inscrição Estadual: 112.582.578.113 - CCM. 3.667.459-1
 Rua Galeno de Almeida, 659 - Pinheiros - CEP. 05410-030 - São Paulo

E-mail: contato@coopamare.org.br - Tel.: 3064-3976 Site: www.coopamare.org.br

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extradordinaria
O Diretor Presidente, da Cooperativa de Trabalho dos Catadores Autônomos de Papel
Aparas e Materiais Reaproveitáveis (COOPAMARE), no uso das atribuições que lhe
confere o Estatuto Social, convoca os associados para reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na sua sede social, à Rua Galeno de Almeida
nº 659, Pinheiros, cidade de São Paulo, no dia 27 (vinte e sete) do mês de março do
ano de 2018 (Dois mil e dezoito), as 9 (nove) horas em primeira convocação, com a
presença de 2/3 (dois terços) de seus sócios cooperados; às 10:00 (dez) horas em
segunda convocação com  a presença de metade mais um dos seus sócios cooperados;
ou em terceira convocação 11 horas (onze) horas com a presença de, no mínimo, de 10
(dez)  sócios cooperados, sendo o quorum para verificação de cooperados 28 (vinte e
oito) cooperados para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Prestação das
contas do exercício de 2017; b) Destinação das sobras ou rateio das perdas;
c) Eleições de sócios cooperados para ocuparem os cargos no Conselho Administrativo;
d) Eleição do Conselho Fiscal; e) Adequação do Estatuto; f) Exclusão e adesão de
cooperados; g) Outros assuntos de interesse dos cooperados.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2018.
Walison Borges da Silva - Diretor Presidente

Companhia Brasileira de Gestão de Serviços | CNPJ/MF nº 02.533.940/0001-71 - NIRE 35.300.376.781

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

BALANÇOS PATRIMONIAIS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo      Controladora  Consolidado
Circulante     2017      2016      2017      2016
 Caixa e equivalentes de caixa 273 1.847 8.279 3.278

 Contas a receber de clientes

 Outros ativos    1.978  
 211.054 173.462 231.167 215.320
Não circulante

 Depósitos judiciais e cauções   1.327    1.431     741
   7.005   8.319   7.111   8.396
 Investimentos    
 Imobilizado 12.213  12.223 
 Intangível   37.873   47.287
  87.276  88.579  78.099  57.591
  94.281  96.898  85.210  65.987
Total do ativo 305.335 270.360 316.377 281.307

Passivo e patrimônio líquido  Controladora  Consolidado
Circulante     2017     2016     2017     2016

 Salários e encargos sociais

 Outros passivos     9.787   9.993
   26.744  29.985  37.650  40.806
Não circulante
 Provisão para contingências      1.871
    2.507   1.745   2.643   1.871
Patrimônio líquido
 Capital social    
 Reserva legal    
 Reserva de lucros    
 Reserva especial de ágio    
  276.084 238.630 276.084 238.630
Total do passivo e do 
 patrimônio líquido  305.335 270.360 316.377 281.307

Claiton Pécula 
 

RELATÓRIO DA DIRETORIA

A Diretoria.

  Controladora  Consolidado
Operações continuadas         2017         2016         2017       2016
Receita líquida dos produtos vendidos e dos serviços prestados 148.251 146.462 166.384 164.841
 Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados    
Lucro bruto     56.356     62.254      64.791     71.277
(Despesas) receitas operacionais

    
 9   

 Participação em sociedades controladas    
Lucro operacional     28.195     40.358     27.526     38.448

    
    

     15.474     17.549      18.310     22.398
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social     43.669     57.907      45.836     60.846
Imposto de renda e contribuição social
Do exercício    
Diferidos      
      
Lucro líquido do exercício     34.821     45.908     34.821     45.908

    
 

DEMONSTRAÇÕES DE 
RESULTADOS ABRANGENTES

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  Controladora  Consolidado
   2017   2016  2017    2016
Lucro líquido do exercício 34.821 45.908 34.821 45.908
Resultado abrangente total 34.821 45.908 34.821 45.908
Resultado abrangente atribuível aos
 acionistas controladores 34.821 45.908 34.821 45.908
Resultado abrangente total 34.821 45.908 34.821 45.908

Fluxos de caixa  Controladora  Consolidado
 das atividades operacionais   2017   2016   2017   2016
Lucro antes do imposto de 
 renda e da contribuição social 43.668 57.907 45.836 60.846
Ajustes para conciliar o lucro 
 antes do imposto de renda
  e da contribuição social

 Valor residual de ativo imobilizado baixado
 Reversão de provisão para contingências
 Provisão para créditos de 

 Resultado da equivalência patrimonial
 Juros e variações monetárias    

(Aumento) redução nos ativos 
 operacionais:

    
 Contas a receber de clientes 48 337 39 
    141 
 Impostos a recuperar  39 891 133
 Outros ativos   1.974 391

 
  em garantia  132  
Aumento (redução) nos passivos 
 operacionais:
 Fornecedores    48
  11  14 
 Impostos a recolher  727  
 Salários e encargos sociais 298  298 
 Outros passivos      
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 4.602 20.571 42.856 24.352
 Imposto de renda e contribuição 
  social correntes    
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais  (1.763) 11.055 34.323 11.897
Fluxos de caixa das atividades 
 de investimentos
 Dividendos recebidos    

  1.393  
 Adição de ativo imobilizado 
  e intangível    
Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades de investimentos   189 (23.149) (29.322) (25.562)
Aumento (redução) líquido de 
  caixa e equivalentes de caixa (1.574) (12.094) 5.001 (13.665)
Caixa e equivalentes de caixa no 
 início do exercício  1.847  13.941  3.278  16.943
Caixa e equivalentes de caixa no 

    273  1.847  8.279  3.278

 Capital Reserva especial Reserva Reserva Lucros/(prejuízos 
   social              de ágio     legal de lucros     acumulados)   Total
Em 31 de dezembro de 2015 136.767          24.826   2.481    29.664              - 193.738

 Distribuição de dividendos      
Em 31 de dezembro de 2016 176.319         24.826   4.776    32.709              - 238.630

     34.821 34.821
 Reserva legal   1.741   
 Reserva de lucros      
 Distribuição de dividendos      
Em 31 de dezembro de 2017 219.931         24.826   6.517   24.810              - 276.084

A DIRETORIA

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
1. Informações gerais: 

(a) a prestação 

entre operadoras de saúde e prestação de serviços médicos e hospitalares 

(b) 

Companhia não atuará na captura e processamento de transações de cartões 
(c) a prestação de serviços de atendimento 

marketing (telemarketing) atendimento 
em call center (d) a locação ou comercialização de leitoras de cartões 

(e) 
(f) a participação em 

 (“Prevsaúde”) é uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade 

de janeiro de 1997. A Prevsaúde tem como objeto social a administração do 

holding 

(“Guilher”) que é uma sociedade comercial por quotas de 

2. Resumo 
das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas 
na preparação destas demonstrações contábeis individuais e consolidadas vêm 
sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. 
2.1.  Base de preparação: As demonstrações contábeis foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor e os ativos e passivos 

2.1.1. 
Demonstrações contábeis individuais e consolidadas: As demonstrações 

Passivo 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 5.754 5.017
Empréstimos e financiamentos 1.673 2.647
Arrendamentos financeiros 11 11
Fornecedores 1.074 153
Obrigações tributárias 397 399
Imposto de renda e contribuição social 297 45
Obrigações trabalhistas 989 737
Adiantamentos 492 216
Outras obrigações 132 46
Partes relacionadas 689 763
Não circulante 5.571 6.208
Empréstimos e financiamentos 1.786 3.448
Arrendamentos financeiros 10 21
Obrigações tributárias 976 -
Tributos diferidos 2.642 2.689
Partes relacionadas 17 17
Passivos contingenciais 140 33
Patrimônio líquido 14.910 14.579
Capital social 13.807 13.807
Reservas de capital (1.834) (1.834)
Reserva legal 308 224
Retenção de lucro   2.629   2.382
Total do passivo e patrimônio líquido 26.235 25.804

Ativo 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 2.046 2.227
Caixa e equivalentes de caixa 881 1.424
Contas a receber 694 555
Estoque 115 112
Tributos a recuperar 52 2
Partes relacionadas 12 7
Dividendos 228 63
Adiantamentos 25 24
Outros créditos 39 40

Não circulante 24.189 23.577
Realizável á longo prazo 3.763 668
Partes relacionadas 3.050 238 
Depósitos 666 419 
Tributos diferidos 47 11 
Investimentos 2.262 2.542 
Imobilizado 18.164 20.355 
Intangível – 12 

                        
Total do ativo 26.235 25.804

Demonstrações dos Resultados  31/12/2016 31/12/2015
Receita líquida 25.802 24.808
Custos (16.300) (16.039)
Lucro operacional bruto 9.502 8.769
Receitas (despesas) operacionais (7.193) (10.188)
Despesas comerciais (1.944) (1.860)
Despesas gerais e administrativas (5.153) (8.396)
Contingências (107) (7)
Outras receitas operacionais 113 188
Depreciação (91) (97)
Amortização (11) (16)
Resultado de participações societárias (50) 180
Resultado na alienação do imobilizado 98 (166)
Resultado antes das despesas/ receitas financeiras 2.357 (1.405)
Resultado financeiro (220) (662)
Resultado antes do IRPJ e CSLL 2.137 (2.067)
Imposto de renda (323) 165
Contribuição social            (129)              50
Resultado líquido do exercício          1.685        (1.852)
Número de ações 10.200.000 10.200.000
Resultado líquido básico e diluído
 por ação (Em Reais)            0,17          (0,18)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital social Reservas Reserva Retenção Resultado
        subscrito de capital       legal de lucros do exercício    Total
Saldo em 31/12/2014             12.807       (1.834)         224        4.234                   –  15.431
Aumento do capital  1.000 – – – –  1.000
Resultado do exercício – – – –  (1.852)  (1.852)
Prejuízos acumulados                      –                –             –       (1.852)             1.852            -
Saldo em 31/12/2015             13.807        (1.834)         224         2.382                   –  14.579
Resultado do exercício – – – –  1.685  1.685
Retenção de lucros – – –  247  (247)  -
Reserva legal – –  84 –  (84)  -
Distribuição de dividendos - mínimos obrigatórios – – – –  (401)  (401)
Distribuição de dividendos - excedente ao mínimo obrigatório                      –                –             –                –              (953)      (953)
Saldo em 31/12/2016             13.807       (1.834)         308        2.629                    -  14.910

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Atividades operacionais 31/12/2016 31/12/2015
Resultado antes do IRPJ e CSLL 2.137 (2.067)
Ajuste para reconciliar o lucro líquido ao 
 caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação 2.037 2.055
Amortização 11 16
Custo na alienação de investimentos – 251
Custo na alienação do imobilizado 192 878
Provisão/Reversão de contingências 107 7
Equivalência patrimonial 50 (180)
Outros ganhos/perdas com participações societárias         –      784
Lucro líquido ajustado  4.534   1.744
Variações no ativo (376) 430
Estoques (3) 3
Contas a receber (138) 457
Tributos a recuperar (50) -
Depósitos (247) (17)
Adiantamentos (2) (1)
Outros créditos 1 (12)
Dividendos Recebidos 63 –
Variações no passivo 2.509 40
Fornecedores 921 (70)
Obrigações trabalhistas 253 (32)
Obrigações tributárias 972 20
Adiantamentos 276 106
Outras obrigações        87        16
Caixa gerado pelas atividades operacionais   6.667   2.214
Imposto de renda e contribuição social pagos     (283)           -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais   6.384   2.214
Atividades de investimentos
Partes relacionadas (2.812) 372
Aumento do capital em controladas/coligadas – (545)
Aquisição de imobilizado (40) (127)
Aquisição no intangível – (1)
Caixa líquido consumido pelas 
 atividades de investimentos (2.852) (301)
Atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos (2.634) (3.768)
Arrendamentos financeiros (12) 32
Partes relacionadas (75) 419
Dividendos (1.354) –
Aumento do capital          –   1.000
Caixa líquido consumido pelas 
 atividades de financiamentos  (4.075)  (2.317)
Decréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa     (543)     (404)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.424 1.828
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício      881   1.424
Decréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa     (543)    (404)

Demonstrações do Valor Adicionado
 31/12/2016 31/12/2015
Receitas 30.631 29.019
Receita dos serviços prestados 30.533 29.185
Outras receitas 98 (166)
Insumos adquiridos de terceiros (14.354) (17.475)
Custo dos serviços prestados (8.685) (8.571)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (5.610) (8.057)
Perda / Recuperação de valores ativos              (59)            (847)
Valor adicionado bruto        16.277        11.544
Depreciação e amortização         (2.048)         (2.071)
Valor adicionado líquido produzido 
 pela Companhia        14.229          9.473
Valor adicionado recebido em transferência 130 416
Resultado de equivalência patrimonial (50) 180
Receitas financeiras 67 48
Outras             113             188
Valor adicionado total a distribuir        14.359          9.889
Distribuição do valor adicionado:
Pessoal 6.612 6.181
Remuneração direta 5.729 5.362
Benefícios 392 341
F.G.T.S 491 478
Impostos, Taxas e contribuições 5.743 4.821
Federais 2.471 2.004
Estaduais 3.252 2.735
Municipais 20 82
Remuneração de capitais de terceiros 319 739
Juros 266 691
Aluguéis 32 30
Outras remunerações de capitais de terceiros 21 18
Remuneração de capitais próprios 1.685 (1.852)
Resultado líquido do exercício          1.685         (1.852)
        14.359          9.889

EBITDA e Dívida Líquida  31/12/2016 31/12/2015
Resultado antes do IRPJ e CSLL 2.137 (2.067)
Resultado financeiro             220             662
EBIT          2.357        (1.405)
Depreciação/amortização/exaustão          2.048          2.071
EBITDA          4.405             666
Caixa e equivalentes de caixa 881 1.424
Empréstimos/financiamentos – circulante 1.673 2.647
Empréstimos/financiamentos – não circulante 1.786 3.448
Arrendamentos financeiros – circulante 11 11
Arrendamentos financeiros – não circulante               10               21
DIVIDA LÍQUIDA          2.599          4.703
Total da dívida líquida sobre EBITDA (i) 4.405 666
(i) Cálculo efetuado com o EBITDA 
dos últimos doze meses                                      
            0,59           7,06

1. Informações sobre a Companhia - A Empresa Auto Ônibus Manoel Ro-
drigue S.A., (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital nacional 
fechado, do Grupo Comporte, com sede social localizada na Avenida Co-
mendador Martinelli, 276 – Agua Branca, São Paulo/SP. Fundada em 31 de 
Março de 1.966, tem como objeto principal o transporte público coletivo de 
passageiros, sejam em linhas regulares ou sob forma de fretamento contí-
nuo ou eventual, em qualquer parte do território nacional, sendo este trans-
porte de forma municipal, metropolitano, intermunicipal e interestadual, nas 
modalidades rodoviárias, urbanas e suburbanas; prestação de transporte 
turístico e transporte terrestre de superfície previsto na legislação em vigor. 
A Companhia mantém suas permissões reguladas pelo poder Concedente, 
em que o Serviço Público de Transporte Rodoviário Interestadual de Pas-
sageiros é regulado pelo Poder Concedente Federal, o Serviço Público de 
Transporte Rodoviário Intermunicipal pelo Poder Concedente Estadual e o 
Serviço Público de Transporte Rodoviário Municipal pelo Poder Conceden-
te Municipal. A emissão das demonstrações financeiras da Companhia foi 
autorizada pelo Conselho de Administração em 24 de fevereiro de 2017. 
2. Apresentação das demonstrações financeiras - As demonstrações 
financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, em conformidade com os Pronunciamentos, Interpretações e 
Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. As demons-
trações financeiras foram elaboradas com base em diversos métodos de 
avaliação que utilizam estimativas contábeis. As estimativas contábeis en-
volvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em 
fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração 

Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S.A.
CNPJ nº 44.581.056/0001-52

Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (valores expressos em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (valores expressos em milhares de reais)

para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações 
financeiras. Os itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas 
incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recupera-
bilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e 
pelo método de ajuste a valor presente, as estimativas do valor recuperável 
dos terrenos e edificações, análise do risco de crédito para determinação 
das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, assim como a 

análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive 
para as demandas judiciais e administrativas. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos 
registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabi-
lístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estima-
tivas e premissas, pelo menos anualmente.

Paulo Sérgio Coelho - Diretor - CPF 162.329.256-53
Antônio Di Lanna - Diretor operacional - CPF 960.906.698-49

José Mendes - CPF 038.229.838-10 - Contador CRC 1-SP-200.580/O-8

Companhia Vale do Rio Roosevelt - CNPJ/MF Nº 03.528.098/0001-42-NIRE 35.300.461.061
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da Companhia Vale do Rio Roosevelt, para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária a realizar-se às 9:00 horas do dia 12 de março de 2018, na sede social, na Rua Doutor Luiz Migliano, 1986,
11º andar, sala 1105, Jardim Caboré, CEP 05711-001, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: (a) exame, discussão e votação da Proposta da Diretoria visando: (i) o resgate da totalidade das ações preferenciais
Classe A, da totalidade das ações preferenciais Classe B e da totalidade das ações preferenciais Classe C do capital da Companhia,
atualmente em circulação, sem a redução do capital social; (ii) a consequente alteração dos artigos 5º, 6º e item 4 do artigo
35, exclusão do artigo 37 e renumeração dos demais artigos do Estatuto Social; e (b) outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2018. p. Sergio Casali Prandini. Presidente do Conselho de Administração. (23.24.27/02/2018)

Companhia Vale do Rio Roosevelt-CNPJ/MF Nº 03.528.098/0001-42-NIRE 35.300.461.061
Convocação - Assembleias Especiais

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas detentores de ações preferenciais Classe A, de ações preferen-
ciais Classe B e de ações preferenciais Classe C do capital social da Companhia Vale do Rio Roosevelt, para se
reunirem em Assembleias Especiais a realizarem-se, cumulativamente, às 15:00 horas do dia 13 de março de 2018,
na sede social, na Rua Doutor Luiz Migliano, 1986, 11º andar, sala 1105, Jardim Caboré, CEP 05711-001, em São
Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem a respeito do resgate da totalidade das ações preferenciais Classe
A, da totalidade das ações preferenciais Classe B e da totalidade das ações preferenciais Classe C do capital da
Companhia, atualmente em circulação, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2018. p. Sergio Casali Prandini. Presidente do Conselho de Administração. (23.24.27/02/2018)
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Denis Pacheco/Jornal da USP

Uma pesquisa realizada na Escola de Educação Física e 
Esporte (EEFE) da USP confi rmou que uma técnica 
associada à psicologia cognitivo-comportamental e 

aplicada em atletas de futebol pode reduzir o estado de 
ansiedade no momento da cobrança de pênalti. A tese de 
doutorado defendida pelo psicólogo Daniel Donadio de Mello 
teve como principal objetivo auxiliar atletas da categoria 
de base em um dos momentos-chave do futebol.

Apesar de ser um esporte coletivo, o desempenho indi-
vidual de um atleta pode defi nir o resultado de um jogo ou 
mesmo de um campeonato, ressalta Mello. “Especialmente 
em cobranças de pênalti, o destino da partida encontra-se 
nos pés do cobrador”, registra ele ao salientar que controlar 
a ansiedade que antecede as cobranças pode ser crucial na 
marcação ou não de um gol. Durante seu estudo experimen-
tal foi testado um protocolo de biofeedback, numa tentativa 
de reduzir o estado de ansiedade em atletas amadores de 
futebol de campo de 15 e 16 
anos de idade.

Feedback é o termo em in-
glês para retroalimentação, 
qualquer processo por meio 
do qual uma ação é contro-
lada pelo conhecimento do 
efeito de suas respostas. 
No biofeedback, a retroali-
mentação é aplicada para 
sistemas biológicos. Assim, 
diferentes técnicas buscam 
auxiliar no controle volun-
tário de funções corporais 
e processos que, em geral, 
se dão de forma inconsciente. Fica mais fácil entender o 
conceito aplicado na prática. 

No caso deste estudo, antes de rodadas de cobranças de 

Técnicas de redução de ansiedade 
ajudam a acertar pênaltis

Trabalho experimental realizado 
com atletas da base mostrou que é 
possível prepará-los para um dos 
momentos- chave do futebol

pênalti, foram introduzidos na rotina jogos de computador 
especialmente adaptados para dar retorno aos jogadores 
conforme conseguissem reduzir a ansiedade. Ligados a apa-
relhos que captam sinais fi siológicos, tais como respiração 
e batimentos cardíacos, os atletas recebiam uma resposta 
imediata do jogo, que podia fi car mais fácil ou mais difícil, 
conforme o estado de ansiedade. “O atleta joga, por exemplo, 
jogos de corrida, e caso ele consiga relaxar, recebe um fee-

dback positivo”, exemplifi ca 
o psicólogo.

Médias de 
ansiedade

Os participantes de um 
grupo experimental foram 
avaliados antes de duas 
competições de pênaltis, que 
aconteceram antes e depois 
de quatro encontros de in-
tervenção com o protocolo 
de biofeedback e psicologia 
cognitivo-comportamental 
(aplicação de técnicas para 

modifi car pensamentos, emoções e crenças disfuncionais 
do indivíduo). “Foram 34 atletas durante uma semana de 
trabalho”, relembra Mello, que considera curta a duração 
do experimento.

Antes de cada dia, foi 
aplicado um questionário 
internacionalmente re-
conhecido para medir a 
ansiedade dos atletas.O 
estudo dividiu os jogadores 
entre dois grupos, um ativo 
e um de controle, em que 
apenas um deles recebia a 
intervenção. “Os resultados 
foram interessantes por-
que notamos uma redução 
bastante signifi cativa em 
jogadores que passaram 
pela intervenção”, confi rma 
o especialista. Foi possível 
notar uma considerável 
redução nas médias de 
ansiedade nos atletas do 
grupo ativo:

 • 28,3% do valor pré-treino para ansiedade cognitiva 
(presença de pensamentos negativos em relação ao 
seu desempenho desportivo);

 • 18,64% na ansiedade somática (mudanças fi siológicas 
como aumento da frequência cardíaca, suor nas mãos, 
tensão muscular, palidez e mãos frias);

 • 16,28% na infl uência negativa na autoconfi ança.

Campo fértil
Para Mello, novos estudos sobre os efeitos do protocolo 

de treinamento de biofeedback com técnicas da psicolo-
gia cognitivo-comportamental devem ser realizados, pois 
podem contribuir com informações úteis à comunidade 
científi ca e preparação mental dos atletas. “Psicólogos 
do esporte trabalham com técnicas semelhantes e esses 
estudos revelam resultados efi cientes, ou seja, confi rmam 
que é importante ter uma pessoa especializada na equipe 
esportiva, um psicólogo que esteja dentro das agremiações 
esportivas”, destaca.

Futuros trabalhos também devem ser feitos com um maior 
número de encontros de intervenção, para verifi car se com 
um treinamento mais longo o efeito de redução de ansiedade 
poderia ser ainda mais signifi cativo. “Acredito que aumentar 
o número de encontros deve ajudar a medir um impacto 
maior. Algo que pode ser feito até com outras populações, 
com atletas profi ssionais, de outras modalidades, em outros 
estados, até mesmo em outros países”, elabora ele.

A organização do Shimano Fest - O Festival da Bicicleta, que 
neste ano chega à sua nona edição, apresenta a primeira grande 
novidade para o evento em 2018. Depois de ser realizado por três 
anos seguidos no Jockey Club de São Paulo, agora será a vez do 
Memorial da América Latina receber o maior festival de bike da 
América Latina, entre os dias 14 e 16 de setembro. O espaço é um 
centro cultural, de artes e lazer, inaugurado em 1989 na cidade 
de São Paulo, na Barra Funda, com o seu conjunto arquitetônico 
projetado por Oscar Niemeyer.

"Estamos muito contentes em anunciar que o Shimano Fest - O 
Festival da Bicicleta esse ano vai para um local muito prestigiado 
da cidade, o Memorial da América Latina. Teremos um evento 
ainda maior e realizado em uma região bastante central e de 
fácil acesso, ao lado do Metrô Barra Funda. Serão cerca de 6.000 
metros quadrados de área coberta, não só na parte da exposição, 
mas também onde fi carão as lojas, para que não falte conforto 
para expositores, lojistas e público", enaltece Rogerio Tancredi, 
gerente de marketing e comercial da Shimano Latin America.

Realizado pela primeira vez em 2010, o Shimano Fest nasceu 
para difundir os benefícios e prazeres da bicicleta para um maior 
número de pessoas. Um Festival gratuito e aberto ao público, onde 
todos são bem-vindos. Não existem tribos, nem distinção entre 
modalidades, mas sim a paixão pela bicicleta, para todos que 
quiserem conhecer melhor esse universo, e, claro, para aqueles 
que querem declarar seu amor pela magrela.

"Para nós, a realização do evento neste maravilhoso espaço de 
arte, cultura e integração, é a chance de inserir a bicicleta nos 
planos da população de uma forma lúdica. É a possibilidade de 
chamar ainda mais atenção à essa festa democrática, porque a 
bicicleta é um instrumento democrático e de inclusão", destaca 
Rogerio Tancredi. "O Shimano Fest no Memorial da América Latina 
é também uma oportunidade de abrir mais portas, mais espaço 
e mais atenção para a bicicleta como ferramenta de bem-estar, 
lazer e mobilidade sustentável", fi naliza o gerente.

O Festival da Bicicleta - Ao todo, o Shimano Fest recebeu 

Memorial da América Latina será a 
nova sede de festival de bicicleta

101.000 visitantes entre 2010 e 2017, consolidando-se como o 
maior evento de bike da América Latina. Realizada entre 14 e 
17 de setembro do ano passado, a oitava edição obteve números 
que impressionam. Estiveram no Jockey Club de São Paulo, em 
quatro dias, 25.500 pessoas, em um evento em que o foco principal 
esteve na interatividade e experiência do público consumidor, 
com um crescimento de 25% no número de participantes em 
relação à temporada anterior.

Outros números deram o tom do que foi o evento em 2017: 
a quantidade de lojistas presentes praticamente dobrou, foram 
5.400 visitantes contra 3.000 em 2016. Após registrar 1.700 bikes 
no bicicletário no Shimano Fest 2016, a oitava edição atingiu a 
marca de 4.300 magrelas estacionadas no local. O test-ride, re-
formulado e com uma pista bem maior e desafi adora, teve 4.800 
testes realizados, ou seja, a interatividade foi a grande marca 
do festival no ano passado. O Pedal Inclusivo, para defi cientes 
visuais, e as três toneladas de alimentos arrecadados para doação, 
também foram pontos importantes do evento.
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Muito se tem falado 

ultimamente sobre os 

impactos das novas 

tecnologias em todas as 

áreas e no Direito não 

seria diferente. Vários 

autores têm preconizado 

até o termino da 

profi ssão, que a meu 

ver é um pouco de 

sensacionalismo para 

chamar a atenção 

como grandes gurus 

futurólogos
 

Não se pode negar que a 
evolução tecnológica 
está sendo brutal e 

que vai mudar tudo ao nosso 
redor, desde o simples fato 
de usarmos a internet (com 
todos aqueles softwares que 
descobrem nosso padrão 
de navegação e sugerem 
automaticamente coisas 
que possam nos interessar 
em qualquer navegador que 
utilizemos, como se fizessem 
parte da página original) até 
nos mais novos robots  que 
chegam a cozinhar (www.
moley.com).

Sou apaixonado pelo futuro 
e tudo que se refere a novas 
tecnologias e tenho certeza 
que essa nova revolução vai 
nos impactar de maneira que 
nunca havíamos sentido, mas 
o ponto que quero abordar é 
que ultimamente confunde-
-se inovação com tecnologia 
(que é um tipo de inovação) 
e esses conceitos são bastante 
diferentes.

O mercado jurídico está 
passando por uma pressão 
brutal, não causada pela tec-
nologia e sim pela ameaça da 
concorrência mais acirrada, 
pela mudança das responsa-
bilidades atribuídas aos Dire-
tores Jurídicos e seus depar-
tamentos, pelo aperto que tais 
setores estão exercendo nos 
seus prestadores de serviços 
jurídicos e tudo isso exigindo 
adaptações brutais num mer-
cado que sempre esteve numa 
zona de conforto.

O que mais tem me espan-
tado é a visão endógena que 
vários gestores de escritórios 
ainda têm de si mesmos, pois 
quando questionados sobre 
seus diferenciais, quase sem-
pre respondem com as frases: 
“temos os melhores advoga-
dos” (falam inglês, têm LLM, 
trabalharam em escritórios 
americanos e por aí vai), “aten-
demos bem nossos clientes” 
(quase sempre consta uma fra-
se de efeito nos sites), “ temos 
a melhor expertise”, apenas 
para citar as principais.  Não 
sei se esta atitude é de auto-
enganação, “wishfullthinking” 
ou até a própria visão incorreta 
de seu negócio.

Por outro lado, os mesmos 
gestores percebem que têm 
problemas internos e exter-
nos, que aparecem na falta 
de plano de carreira correto 
(lembremos das expectativas 
das novas gerações), na falta 
de um critério profi ssional 
de relativização de sócios, 
na falta de produtividade e 
rentabilidade, na falta de um 
conhecimento mais profundo 

do mercado que atuam e na 
falta de um planejamento 
(mínimo que seja) de suas 
atividades atuais e movimen-
tos futuros.

• Perguntas emblemáticas 
que evidenciam as difi -
culdades internas:

• Por que não consigo fazer 
boas contratações de 
profi ssionais?

• Por que não consigo mais 
comprometimento da 
minha equipe?

• Por que não consigo 
melhorar o nível das 
contratações dos meus 
serviços?

• Por que é tão difícil au-
mentar a rentabilidade?

A simples adoção das novas 
tecnologias irá, sem sombra 
de dúvidas, trazer o aumento 
de efi ciência na operação, mas 
é apenas um approach evo-
lucionário, no qual tentamos 
fazer um pouco melhor aquilo 
que sempre fi zemos. O que se 
espera do mercado jurídico é 
uma mudança inteira na forma 
de prestar tais serviços e isso só 
ocorre quando muda o “mind-
set” de seus gestores, pulando 
para um approach revolucioná-
rio, ou seja, pensando fora da 
caixa e principalmente tendo 
a coragem de experimentar 
novas soluções.

Pensar à frente não quer 
dizer fazer melhor e sim fazer 
diferente, mais ágil, mais ba-
rato e melhor!

Essa mudança não virá da 
implantação de novos siste-
mas, mas sim de uma nova 
relação com clientes, mudando 
da forma tradicional passando 
de “legal advisor” do cliente, 
para ser o “business partner” 
do mesmo.

As perguntas que devem ser 
feitas são:

• O que meu cliente quer 
efetivamente de mim?

• O que o mercado espera 
dos prestadores de servi-
ços jurídicos no momento 
econômico atual?

• Será que o serviço que 
ofereço (pelo valor co-
brado), o mercado quer 
consumir?

• Sou efetivamente atraen-
te para os profi ssionais 
do futuro?

• Quais são minhas van-
tagens e desvantagens 
competitivas?

• Como melhorar minha 
efi ciência e efi cácia?

Com certeza, a tecnologia 
ajudará em muito nas soluções 
de todos os problemas identi-
fi cados quando tais perguntas 
forem feitas e respondidas. 

Resumindo: muito mais 
do que a simples adoção de 
novas tecnologias, é preciso 
mudar a forma de encarar o 
seu negócio, seus clientes, o 
mercado e oferecer a todos 
esses elementos, soluções que 
os surpreendam e os entusias-
mem. Isso é Inovação!

(*) É consultor, autor do livro 
“Governança Estratégica para 

escritórios de Advocacia”,  sócio da 
GRACIOTTI Assessoria Empresarial, 
membro da ILTA– International Legal 

Technology Association e da ALA – 
Association of Legal Administrators. 

Há mais de 30 anos implanta e 
gerencia escritórios de advocacia - 

www.graciotti.com.br

Inovação não é só 
Tecnologia

José Paulo Graciotti (*)

News@TI
Youtube é a chave para Vencer as Eleições 
com menos tempo na televisão

@O Youtube traz para as mãos dos candidatos o potencial de gerar 
e distribuir conteúdo para uma audiência que alcance mais de 100 

milhões de potenciais eleitores no Brasil, sendo maior que a TV a cabo 
entre as pessoas de 18 a 49 anos. 54% das pessoas no Youtube afi rmam 
estar ali pela liberdade de expressão. Este cenário plural e livre é ideal 
para disseminar ideias, propostas, criar diálogo e aproximar o candidato 
do eleitorado. Engana-se quem pensa que o Youtube só fala com os jovens, 
a rede possui 94% de penetração nas classes A, B e C e 60% das pessoas 
acima de 36 anos acessam Youtube ao menos uma vez por dia. Esta é a 
primeira eleição onde a conectividade e o poder de gerar informação estará 
nas mãos de todos os candidatos igualmente, notem que gerar informação 
não signifi ca potencial e investimento de mídia em redes sociais para 
disseminá-las, isto é assunto para outro artigo. Certamente o caminho 
para Vencer as Eleições em 2018 passa por criar estratégias solidas de 
conteúdo relevante para Youtube. A chave é criar conteúdos autorais que 
falem diretamente com o público, apenas repetir a propaganda criada para 
TV será um tiro no pé. Helenice Moura é MBA em Business Intelligence e 
palestrará sobre Estratégias de Marketing Eleitoral no Youtube no Con-
gresso Vencer Eleições 2018, que acontece nos dias 6, 7 e 8 de Março. As 
inscrições são gratuitas em www.vencereleicoes.com.

De acordo com a Gartner Inc., empresa de pesquisa e acon-
selhamento de mercado 8,4 bilhões de coisas conectadas 
estariam em uso em 2017 e a expectativa era de 20,4 bilhões 

até 2020. O crescimento exponencial de aparelhos conectados 
à internet, tais como smart TVs, caixas de HDTV, medidores de 
energia e câmeras de segurança oferece, tanto aos usuários B2B 
quanto B2C, diversas oportunidades de serviços por chamada, 
mais conveniência, entre outros benefícios.

No caso de sistemas de segurança eletrônica, a Internet das 
Coisas (IoT na sigla em inglês) permite a organizações o monito-
ramento remoto, bem como a identifi cação e a resposta a questões 
de segurança. Senhas digitais podem ser rapidamente alteradas, 
por exemplo, para limitar ou permitir o acesso, adicionando uma 
camada extra de segurança ao sistema.

Mas, com a tecnologia interconectada vêm também ameaças 
digitais na forma de phishing (uma maneira desonesta que ciber-
criminosos usam para enganar e revelar informações pessoais, 
como senhas de cartão de crédito, CPF e número de contas 
bancárias, enviando e-mails falsos ou direcionando a websites 
falsos), bots (diminutivo de robot, também conhecido como 
Internet bot ou web robot, que nada mais é que uma aplicação 
de software concebida para simular ações humanas repetidas 
vezes de maneira padrão, da mesma forma como faria um robô), 
ransomware (tipo de software nocivo que restringe o acesso 
ao sistema infectado e cobra um resgate para que o acesso 
possa ser restabelecido e, caso não ocorra, arquivos podem ser 
perdidos e até mesmo publicados) e malware (software noci-
vo), entre outras técnicas usadas por quem ataca desta forma 
para manipular as vulnerabilidades do network do software e 
sistemas operacionais.

O que está em jogo?
A Symantec (empresa de segurança cibernética), no seu Re-

latório de Ameaça de Segurança na Internet de 2017, apresenta 
estas estatísticas, obtidas a partir da análise conduzida em 2016:
 • 1 em de cada 2,596 e-mails contém tentativas de phishing
 • Um total de 357 milhões de novas variantes de malware
 • 98.6 milhões de bots
 • 229 mil ataques na web bloqueados por dia, em média
 • Aparelhos ligados à internet foram atacados em média uma 

vez a cada dois minutos
Para contextualizar esses números, um ataque ocorrido em 

outubro de 2016 ganhou as manchetes quando câmeras hackeadas 
levaram a uma impressionante negação de serviço distribuída 
(DDOS na sigla em inglês), afetando websites como Amazon, 
Twitter, Spotify, Yelp, Netfl ix e Reddit. Um exército de botnets, 
conhecidos como Mirai, causou um problema gigantesco derruban-
do sites ou diminuindo severamente sua frequência operacional.

Novos artigos relatam que o tráfego foi conduzido por vários 
tipos de aparelhos de IoT, incluindo, roteadores, gravadores de 
vídeo e câmeras. Aparelhos conectados como esses são usados 
como opção para hackear networks legítimos

No Brasil, hospitais foram alvos de ataques que derrubaram 
suas redes e causaram problemas no atendimento de pacientes. 

Estima-se que, em 2017, o Brasil fi cou atrás apenas da China 
em relação a casos de ataques cibernéticos com danos de US$ 
22 bilhões para as empresas, organizações e pessoas vitimadas. 
(www.jornaldooeste.com.br/noticia/brasil-perdeu-us-22-bilhoes-
-em-2017-com-ataques-ciberneticos).

Segundo Jose Antonio de Souza Junior, Gerente de Opera-
ções da UL do Brasil, empresa especializada em certifi cações 
e segurança, muitos dos dispositivos de IoT possuem um ser-
vidor web interno que hospeda um aplicativo para gerenciar o 
dispositivo. O que acontece é que pode haver falhas no código 
que permitem que sejam atacados. "Como esses dispositivos 
estão conectados, os pontos fracos podem ser explorados 
remotamente", explica.

Menos riscos de segurança 
para a Internet das Coisas

Medidores de energia elétrica, câmeras de segurança, sensores e caixas eletrônicos estão menos 
expostos a problemas de cyber segurança com o protocolo

Segurança do design

A Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos (FCC 
em inglês) alertou fabricantes de aparelhos IoT, no início do ano 
passado, sobre informarem os riscos de cyber segurança logo ou 
enfrentar mais interferência do governo e regulações mandatórias.

No centro do problema estão os ataques DDOS por meio dos 
botnets, como os Mirai, e um crescente escrutínio de canais pouco 
seguros que podem ser facilmente interceptados por hackers. 
Muitos fabricantes produzem aparelhos fáceis de "quebrar", 
conforme mostrado por uma investigação ao QuickLock Padlock, 
conduzida pelo estado de Nova York (EUA).

A FCC propôs num documento sobre redução de riscos de 
cyber segurança (Cybersecurity Risk Reduction White Paper, 
January 18, 2017) a implementação de práticas inteligentes de 
cyber design, como autenticação de safeguards e aderência a 
melhores práticas antes  de simplesmente priorizar o lançamento 
do produto. A FCC prefere utilizar parcerias público/privadas, 
mas complementa que "a Comissão tem as ferramentas para fazer 
ajustes erestaurar o equilíbrio, se necessário".

A solução

Para ajudar a melhorar a segurança de sistemas de seguran-
ça eletrônica, a UL disponibiliza o UL 2900-2-3, a mais nova 
contribuição à série UL 2900 de normas de cyber segurança. 
Desenvolvido com a ajuda da indústria, fornece um conjunto 
fundamental de desempenho de cyber segurança e requisitos 
de segurança que fabricantes de produtos conectáveis podem 
estabelecer como base de proteção contra vulnerabilidades e 
fraqueza conhecidas e malware.

O Programa de Segurança Cibernética da UL (UL CAP) pode 
testar e avaliar o software de um produto e certifi car sua arqui-
tetura e design de software de acordo com as especifi cações enu-
meradas na Descrição de Investigação (Outline of Investigation).

Infraestruturas de segurança eletrônica incluem sistemas de 
comunicação de emergência, sistemas de alarme de fogo, siste-
mas de recebimento de alarmes, sistemas de caixa eletrônicos 
automatizados, sistemas de controle de acesso, câmeras de segu-
rança, gravadores de vídeo, gravadores de vídeo digitais e outros.

O UL 2900-2-3 foi desenvolvido com uma exigência de segurança 
maior a cada nível. Os testes incluem fuzz testing (teste auto-
matizado de software), detecção de vulnerabilidade conhecida, 
análise de código, análise binária, análise de controle de risco, teste 
de penetração estruturada e avaliação de riscos de segurança.

Nível 1 -- inclui os requisitos de segurança de base para avaliação 
de riscos de segurança em software de produtos inclusos na 
Descrição de Investigação (Outline of Investigation). Este 
nível é recomendado como nível mínimo de avaliação.

Nível 2 -- inclui todos os requisitos do primeiro e requisitos 
adicionais de avaliação de riscos de segurança em software 
de produtos. Este nível também fornece avaliação de capa-
cidades de segurança de um produto com conhecimentos de 
controles internos de segurança.

Nível 3 -- inclui requisitos de avaliação e testes dos dois acima 
e requisitos adicionais de processo do fabricante e geren-
ciamento. Também fornece avaliação de capacidades de 
segurança de um produto com conhecimento de controles 
internos de segurança e de práticas de negócio do fabricante 
para endossar o tempo de validade do produto.

No mundo conectado de hoje, há uma variedade enorme 
de aparelhos que oferecem pontos de entrada para ataques 
cibernéticos. Agora é a hora de desenvolvedores de software 
e fabricantes entenderem as vulnerabilidades dos sistemas e 
protegerem seus produtos contra ataques. O UL 2900-2-3 pode 
ajudar a garantir o desempenho e a confi abilidade do software 
do produto a mitigar esses riscos.

Em 1996 ainda não havia internet 
comercial no Brasil. Os primeiros 
portais começaram a surgir dois anos 
depois, quando a antiga Embratel, 
ainda estatal, autorizou as primeiras 
conexões. Era uma novidade para 
empresas, usuários e principalmen-
te, para os órgãos públicos de todo 
o Brasil.

Vinte e um anos depois, a rede 
mundial de computadores está se 
tornando cada vez mais indispensá-
vel, assim como a água, a energia elétrica e o petróleo. Por quê? 
Nesse ínterim, as instituições descobriram a importância dessa 
tecnologia, e a capacitação ajudou a expandir o potencial dela 
para praticamente todas as atividades humanas. Mas para que 
chegássemos até aqui, não foi fácil.

Imagine qual era o cenário em uma cidade do interior catari-
nense três décadas atrás. Distante cerca de 200 quilômetros da 
capital Florianópolis, Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, tinha pouca 
relação com o setor tecnológico. Talvez apenas alguns jovens 
sonhassem em fazer um curso superior nesta área, já que isso 
demandaria recursos e estrutura sufi cientes para mantê-los em 
outros municípios. Empreender nesta área então, nem pensar.

Mas pensamos —  e executamos. E conseguimos buscar um 
espaço que hoje é mais uma oportunidade para a formação de 
jovens, que não precisam mais fi car distantes das suas famílias 

para crescerem profi ssionalmente. 
Eles fi cam perto da terra deles, geram 
riquezas e investem no seu lugar. 
Mas como foi possível mudar essas 
realidade? Por meio de parcerias.

Quando fundamos uma “fábrica 
de softwares” no Alto Vale do Itajaí, 
não encontrávamos mão-de-obra 
qualifi cada. Não havia cursos, e os 
profi ssionais tinham que vir de fora. 
Aos poucos o mercado foi sendo 
formado: uma empresa precisava 

de gente especializada. Mas ao invés de continuar importando 
essa força de trabalho, aproximações como a que ocorreu com a 
Fundação Educacional Hansa Hammonia, na cidade vizinha de 
Ibirama, permitiram lançar uma semente de desenvolvimento 
completamente nova. Em pouco tempo tínhamos instalado na 
região o primeiro curso de Sistemas da Informação. Fornecemos 
os equipamentos, montamos os laboratórios e concebemos o 
embrião do que seria o programa Jovens Talentos, que existe 
até hoje e é responsável por 20% do total de colaboradores que 
atuam na empresa atualmente. De lá pra cá, diversas faculdades 
procuraram a região e elevaram o Alto Vale do Itajaí a outro 
patamar educacional e profi ssional. 

Quando se quer, nem a ausência de estrutura impede o de-
senvolvimento.

(Fonte: Aldo Luiz Mees, administrador e diretor da
IPM Sistemas (e-mail: aldo.mees@ipm.com.br)

Pioneirismo na tecnologia
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Esta segunda é o décimo primeiro dia da lunação. A Lua transita em Câncer tornando mais fácil perseguir 

objetivos com perspicácia e muita habilidade ao agir. Depois do meio dia haverá maior integração e harmonia 

e a sensibilidade fi cará ótima. À noite um aspecto negativo da Lua com Urano dá uma energia que acelera o 

nervosismo e provoca situações sem que possam ser resolvidas e dar tempo de concluir a anterior e promovendo 

interrupções estressantes.
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Mesmo vivendo a fase mais delicada 
do ano pode melhorar o convívio na 
relação intima. À noite um aspecto 
negativo da Lua com Urano dá uma 
energia que acelera o nervosismo. 
Preocupe-se mais consigo mesmo 
e faça novos planos pessoais para 
serem realizados após o aniversário. 
67/967 – Verde.

Com a Lua em Câncer animação 
e satisfação amorosa. Busque a 
sintonia de alma com seu par. As 
mudanças começam a acontecer, 
mesmo que algumas ainda não 
tenham sido iniciadas. Precisa 
dar-se mais às pessoas próximas 
e demonstrar seus sentimentos. 
18/618 – Azul.

O início do dia promete ser bem 
integrado, com a boa sensação de 
as coisas estarem nos seus devidos 
lugares. A tarde poderá levar adiante 
aquele assunto que precisa ser logo 
resolvido. Depois do meio dia haverá 
maior integração e harmonia e a 
sensibilidade fi cará ótima.  91/991 
– Amarelo.

Mantenha a serenidade diante de 
difi culdades que possam aparecer. 
É preciso cuidado nos atos e em 
compromissos que possam signifi car 
mudança mais profunda no ritmo 
de vida. Boas chances surgem, 
mas precisa seguir em frente com 
persistência e determinação. 02/302 
– Branco.

Com a Lua em Câncer busque o 
contato com o ambiente e a família. 
A agitação emocional atrapalha 
seus planos e leva ao pessimismo. 
Vale caprichar na ambientação ou 
simplesmente servir ou receber o 
café-da-manhã na cama nesta manhã 
de segunda. 34/434 – Vermelho.

Tudo neste momento gira em 
torna da sua vida social, por isso 
divirta-se. Evite compromissos 
que possam significar mudança 
mais profunda no ritmo de vida. 
A vida se encarregará de renovar 
seu pensamento, mas não espere 
muito tempo para ser mais sociável. 
98/698 – Verde.

É preciso cuidar das coisas 
importantes, sem querer mandar 
em tudo. Antes de agir prepare-se 
bem para não errar. Fique atento 
com a precipitação trará perdas 
irreparáveis neste fi nal de fevereiro. 
A Lua em Câncer agrega e aproxima 
as pessoas na intimidade desde cedo. 
54/354 – Verde.

Confi ança e otimismo serão maiores 
pela manhã. A sensibilidade ainda 
é grande e o torna mais generoso 
com as pessoas que ama. Busque a 
sintonia de alma com seu par para 
ter uma base emocional mais sólida 
que ajude a estruturar a vida em seu 
ambiente. 99/399 – Cinza.

Abra  caminho  para  novos 
relacionamentos na vida pessoal 
e profi ssional. Mantenha conversa 
aberta e sincera que o torna mais 
atraente e ajuda a conquistar amigos. 
De noite um aspecto negativo da 
Lua com Urano dá uma energia que 
promove interrupções estressantes. 
54/354 – Marrom.

Os negócios materiais ficam 
favorecidos, dedique-se a encontrar 
soluções. Preserve aquilo que já 
possui, embora às vezes possa achar 
muito pouco e sempre queira mais. 
O Sol na casa dois dá a chance de 
ganhar aquilo que lhe é devido, 
mas não exagere na ânsia de mais 
dinheiro. 44/344 – Cinza.

Ainda podem ocorrer atritos no 
ambiente de trabalho ou no lar 
nestes últimos dias de fevereiro e 
início de março. Dedique-se a novas 
atividades e aperfeiçoe as antigas 
para serem colocadas em ação 
logo depois do seu aniversário, não 
comece nada antes para não perder. 
94/494 – Azul.

Este dia é bem animado parta 
iniciar coisas novas e aproximar-se 
de pessoas dando início a novas 
relações. Organize-se para não 
prejudicar o desenvolvimento de 
seus projetos pessoais. Por isso 
organize sua vida e aplique sua 
poderosa imaginação para fazer 
inovações. 67/767 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 26 de Fevereiro de 2018. Dia de Santo Alexandre, São 
Deodoro, São Nestor, São Porfírio e Dia do Anjo Imamiah, cuja virtude 
é o auxílio. Hoje aniversaria o cineasta Bill Duke que nasceu em 1943, 
o cantor Michael Bolton que faz 65 anos e a cantora Corinne Bailey 
Rae que nasceu em 1979.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste grau, primeiro decanato, possui um 
temperamento forte e tende a respeitar mais as pessoas inteligentes e 
de conceitos morais semelhantes aos seus. É ambicioso e com habilidade 
para avaliar rapidamente as situações, e com isso pode supervisionar 
grandes projetos. É organizado e competente, características que o 
destacam em qualquer empreendimento. Em geral prefere pensar muito 
antes de tomar uma decisão e pode ser uma pessoa de muitos talentos 
e vocações, realizando vários tipos de trabalho ao mesmo tempo.

Dicionário dos sonhos
VOAR - O sonho com voo sugere vontade de viajar. 
Voar sobre um vale ou fl oresta, satisfação e felicidade. 
Voar de braços abertos como um avião, se você está 
bem, tenha cuidado, se vai mal poderá melhorar. Voar 
entre as nuvens, alegria, boas notícias e acontecimentos 
inesperados. Números da sorte: 11, 22, 36, 47, 58 e 97.

Simpatias que funcionam
Firmar mais a relação do casal: Pegue papel, 
caneta, vasilha virgem e algo doce. Escreva em cruz 
o seu nome e o da pessoa amada no pedaço de papel. 
Ponha dentro da vasilha virgem, cubra os nomes com 
uma substância doce. (Mel, melado, açúcar). Coloque a 
vasilha debaixo de sua cama por vinte e um dias. Logo 
verá que a harmonia estará se fortalecendo entre os dois.

Refl exões
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Serviço de
entrega rá-
pida de en-
comendas

Desenho
de uma
marca
(red.)

Rogar a
santo ou a

Deus

Crustáceo
de carne

muito
apreciada

O de
cártamo

ajuda a e-
magrecer

"Deus não
dá (?) à
cobra"
(dito)

Primeira
fila da sa-
la de cine-
ma (bras.)

Atol 
das (?),
reserva

biológica
Diz-se do
casal que
nunca se 
larga (fig.)

A marca
política do

Estado
Islâmico

Princípio
da igualda-
de peran-
te a Lei

Forças (?):
impulsio-
nam a ma-
gia negra

Elba Rama-
lho, canto-
ra pernam-

bucana

República
da África

do Sul
(sigla)

Visita (?),
serviço de 
museus pa-
ra turistas

Estado do
Parque do
Jalapão
(sigla)

A maior e
mais pesa-

da ave
brasileira

(?) de
Queiroz,
autor de 

"Os Maias"

Arma de
guerra pa-
ra causar
incêndios

Tema das manifes-
tações de junho de

2013 Geraldo
Azevedo, cantor

Base da
omelete

Bem legal
(gíria)

Feijão cozi-
do usado
em farofa

Agride
Tipo de
rodovia

(?) Marino,
país

Mensagem
de texto

do celular

Yoko (?),
esposa de

John
Lennon

Medida do
uísque

Agência
espacial
europeia

Armação
de óculos
Gemidos
de dor

Duas modalidades
olímpicas praticadas

por Arthur Zanetti
Giselle Itiê, atrizProcesso

de ajuste
dos com-
ponentes
do carro

DebateEstado fron-
teiriço ao Uruguai, é o
maior produtor de ar-

roz do país

Aero-
náutica
(abrev.)

Roberto
Marinho:
criou as

Organiza-
ções Globo

3/san. 4/andu. 7/certame. 8/isonomia. 15/desejo de mudança.

Divulgação

A realidade é 
observada de uma 
perspectiva científi ca, 
mostrando um retrato 
fi el da sociedade, 
mesmo em seus 
aspectos mais 
sórdidos

Nessa montagem da peça 
“O Cortiço”, adaptada 
da obra literária homô-

nima de Aluísio Azevedo, nos 
deparamos com a mistura de 
vícios e virtudes e as péssimas 
condições de vida dos morado-
res do cortiço, com a sofrida 
Bertoleza, o molejo de Rita 
Baiana, Jeronimo descobrindo 
“o que que a baiana tem”, a 
graça e ingenuidade de Pom-
binha, o fogo de Estela, João 
Romão e sua sede por poder... 
e muitos outros, que são apre-
sentados pelo próprio Aluísio 
Azevedo de forma divertida. 
Livro frequentemente soli-
citado nos mais concorridos 
vestibulares do país, é a obra 
mais característica do Natu-
ralismo no Brasil, mostrando 

Cena da peça “Senhora dos Afogados”.

“Senhora dos Afogados”, drama de Nelson Rodrigues 
traz no elenco Alexia Dechamps, Joao Vitti, Karen Jun-
queira, Rafael Vitti, Letícia Birkheuer, Nadia Bambirra, 
Jaqueline Farias e Du Machado. Escrita em 1947, “Senhora 
dos Afogados” é uma peça que se aproxima das tragédias 
gregas, em que os clãs familiares se entre devoram num 
inferno de culpas desmedidas. Dona Eduarda, esposa de 
Misael, e Moema, única fi lha mulher que restara, além do 
irmão, Paulo, se digladiam em torno da questão do pudor 
e da honra da mulher, hostilizando-se devido a um ódio 
primordial. Moema, que gostaria de viver sozinha com o 
pai, urde um plano para que a mãe o traia com o próprio 
noivo, um ex-ofi cial da marinha.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740. Sextas e sábados 
às 21h e aos domingos às 21h. Ingressos: R$ 70 e R$ 90. Até 29/04.

Carolina Ferraz e Otavio Martins.

A comédia romântica “Que 
Tal Nós Dois?”, com Carolina 
Ferraz e Otavio Martins, es-
treia dia 2 de março. A peça 
com direção de Isser Korik 
conta uma história de amor, 
mas é também um recorte na 
vida de duas personagens que 

provocam uma refl exão sobre 
seus sentimentos a partir de um 
inesperado encontro.

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio 
Higienópolis), Av. Higienópolis, 618, tel.  
3823-2423. Sextas às 21h30, sábados às 20h 
e às 22h e aos domingos às 20h. Ingressos: 
De R$ 40 a R$ 70. Até 29/04.

como a infl uência do meio e a 
força dos instintos determinam 
o comportamento dos perso-
nagens. Romance que segue 
de perto as determinações do 
“romance experimental” elabo-
rado por Émile Zola. A realidade 
é observada de uma perspectiva 

científi ca, mostrando um retra-
to fi el da sociedade, mesmo em 
seus aspectos mais sórdidos. 
Com Ananda Ciccone, Arthur 
Cardillo, Bruno Freitas, Cassia 
Cravo, Dina Maia, Duda Rosseti, 
Felipe Felix, Fernanda Araújo, 
Gabriel Daves, Igor Reis, Ingrid 

Alves, Leal Duarte, Marcello 
Palermo, Marcelo Miranda, 
Maria Olímpia, Raquel Ferrari, 
Tarcísio Araújo, Teo Jotta e 
Thiago Lima.

Serviço: Inbox Cultural, R. Teodoro Sam-
paio, 2355, Pinheiros. Sábados às 20h30.

Pudor e honra
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Foto: Divulgação

Entre 30 de maio e 3 de junho, 
acontece mais uma temporada 
do Disney On Ice. Mais de 50 
personagens juntam-se a Mi-
ckey, Minnie, Donald, Pateta 
e companhia para 11 apresen-
tações. 

Serviço: Ginásio do Ibirapuera, R. Manoel 
da Nóbrega, 1361, tel. 3887-3500. Quarta 
(30/05) às 19h30, quinta (31) às 11h, 15h e 
19h, sexta (01/06) às 19h30 e 19h, sábado 
(02/06) às 11h, 15h e 19h e domingo (03/06) 
às 10h, 14h e 18h. Ingressos: Dias de semana. 
De R$ 70 a R$ 240 e fi nais de semana. De 
R$ 90 a 320.

Disney On Ice
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Somos eternos passageiros de 
um lindo raio de Luz que nos 
conduz por uma viagem inten-
sa, com destino à eternidade.
Conseguir perceber, sentir e 
tocar esse raio de luz é como 
manter uma comunicação 
permanente com nossos anjos 
iluminados. Afi nal, os anjos são 
nossos guias e protetores, que, 
de uma forma abençoada, nos 
conduzem ao entendimento, 
compreensão, amor e, principal-
mente, incentivam a construção 
de uma vida de plena harmonia 
com o universo. Olhe para o céu 
e deixe que seu coração seja 
banhado por esse oceano de luz 
que irá transformar a sua vida.
Agradeça a Deus por esse fi o 
de luz que transforma nossos 
horizontes de felicidade e vida.
Deixe que esse fi o ilumine sua 
vida com os raios de felicidade.

Gotas de Crystal

Nota
O Sesc inaugura, no próximo dia 29 de abril, do-

mingo, sua nova unidade na Avenida Paulista. Locali-
zado no número 119 da Av. Paulista, a nova unidade 
ocupará 17 andares e dois subsolos, com uma área 
construída de 12 mil m², depois de remodelação do 
edifício, que no passado já abrigou a administração 
central do Sesc em São Paulo – assinada por Kö-
nigsberger Vannucchi Arquitetos Associados. Com 

expectativa de receber cerca de 18 mil pessoas por 
semana, o Sesc Avenida Paulista nasce com vocação 
para atividades de corpo, arte e tecnologia. Dispõe 
de salas de espetáculos e ofi cinas culturais, espaço 
de exposição e para práticas físico-esportivas, clínica 
odontológica, espaço de brincar, biblioteca, comedo-
ria e outros equipamentos presentes nas unidades 
do Sesc, exceto ginásio e piscina. A unidade conta 
com um café em sua cobertura, além de um mirante, 
com vista panorâmica para a cidade.



www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

3106-4171

netjen@netjen.com.br

INICÍO MINHA COLUNA comentando a supersérie ‘Onde 
Nascem os Fortes’,  de Geoge Moura e Sérgio Goldenberg, que 
estreia em abril na faixa das 23 horas na Globo. A emissora não  
poupará gastos para realizar uma grande produção e atingir uma 
boa audiência nesse horário.

PARA SE TER UMA IDEIA, O DEPARTAMENTO DE 

ARTE DA ATRAÇÃO encomendou junto ao Museu Histórico 
Nacional e ao Museu de História Nacional de Ingá, na Paraíba 
, réplicas de alguns fósseis de animais presentes em ambas 
unidades. A ideia , segundo Patrícia Kogut, é usar as peças nas 
cenas do paleontólogo Hermano, protagonista masculino da 
saga. A Globo pretende investir muito na produção.

CONFORME A COLUNA HAVIA INFORMADO, JÁ 

COMEÇARAM AS MUDANÇAS na novela ‘Deus Salve o Rei’. 
O elenco recebeu na semana passada 15 novas cenas, que estão 
sendo fi lmadas e deverão começar a ir para o ar nos próximos 
dias. A emissora vai mudar totalmente a origem da história.

ENTRE OS AJUSTES ORDENADOS ESTÁ A ANTECI-

PAÇÃO DO TRIÂNGULO AMOROSO entre Catarina (Bruna 
Marquezine) Amália (Marina Ruy Barbosa) e Afonso ( Rômulo 
Estrela), medida que o autor da trama, Daniel Adjafre, já co-
meçou a trabalhar. A história não vinha causando expectativa 
nos telespectadores e a audiência ameaçava cair.

A ÉPOCA DE VACAS MAGRAS NAS EMISSORAS DE 

TELEVISÃO está atingindo até mesmo  as antenas de transmis-
são. Um dos cartões postais da Av. Paulista, principal corredor 
de São Paulo, a torre da Band perdeu a iluminação especial que 
tinha. A ordem da direção da emissora é economizar.

O PROGRAMA HUMORÍSTICO ‘ENCRENCA’, DA REDE 

TV, vem se consolidando em terceiro lugar na faixa horário das 
18h no domingo, batendo inclusive a Record.  A atração bem 
produzida mostra um humor diferente sem cansar os telespec-
tadores e apresenta textos inteligentes. O programa tem uma 
equipe pequena mas de qualidade.

O CANTOR FÁBIO JR PODERÁ COMANDAR NA GLOBO 
um programa musical aos domingos na faixa horária do meio 
dia. A coluna apurou que as conversas já estão bem adiantadas 
com a diretoria da emissora onde o impasse está sendo o acerto 
de salário entre o cantor e a Globo. Estreia prevista para maio.

SEGUNDO PESQUISA, A REDE BANDEIRANTES de 
Televisão foi a emissora que mais caiu de audiência no ano 
passado. Com uma grade de programação muito abaixo do 
esperado pelo seu público a emissora não tem perspectiva de 
mudar sua programação. Datena e o telejornal é só o que há 
de melhor na grade.

FRASE FINAL: Os maiores inimigos declarados não fazem 
tanto mal quanto os pequenos ocultos.

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

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo o chefe de Esta-
do norte-americano, as 
escolas “sem armas” são 

um “ímã” para os assassinos 
em massa, ou seja, “pessoas 
ruins”. Em uma série de tuí-
tes, o presidente considerou 
que munir os funcionários é 
uma medida que poderia ser 
determinante.

“Professores e treinadores 
altamente treinados e adep-
tos às armas solucionariam 
instantaneamente o problema 
antes da chegada da Polícia. 
Grande poder dissuassivo”, 
escreveu Trump. Além disso, 
durante um encontro para de-
bater a segurança nas escolas 
do país, o presidente dos EUA 
disse que pretende estipular 
um bônus para professores 
que se submetam a treina-
mento para portar armas nas 
salas de aula, o que poderá 
variar entre 10, 20 e 40% de 
bonifi cação.

Donald Trump volta a defender 
professores armados em escolas
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender na última quinta-feira (22) a ideia 
de que professores sejam treinados para atirar como solução para os ataques em escolas

Após o tiroteio ocorrido na 
instituição de Parkland, na Fló-
rida, na última quinta (15), que 
deixou 17 pessoas mortas, en-
tre professores e alunos, vários 
adolescentes norte-americanos 
têm protestado nas ruas e nas 
redes sociais para que o presi-
dente e os parlamentares to-
mem medidas que coíbam atos 
violentos desse tipo. Trump 
também voltou a defender a 
Associação Nacional do Rifl e 
(NRA), principal organização a 
favor do porte e venda de arma 
no país e grande fi nanciadora 
de campanhas políticas.

A polêmica declaração acon-
tece um dia após o republicano 
se mostrar favorável a um maior 
controle de antecedentes na 
venda de armas e propor a 
proibição dos chamados “bump 
stock”, usado para converter ri-
fl es semiautomáticos em armas 
automáticas com aceleração 
dos disparos (ANSA).
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No entanto, o magnata virou 
alvo de protestos por parte de 
professores que rejeitaram 
sua proposta e apostaram em 
outras alternativas, lançando 
uma campanha na internet 
para promover suas ideias. 
Identifi cado pela hashtag #Ar-
mMeWith (“MeArmeCom”, em 
tradução livre), o esforço dos 
educadores é uma resposta 
direta à Trump e já foi com-

partilhada milhares de vezes.
Alguns pedem para serem 

armados “com recursos e o 
dinheiro necessário para ajudar 
os estudantes com problemas 
mentais, e não com armas”, 
enquanto outros sugerem que 
gostariam de receber “livros, 
materiais escolares, tempo para 
resolver problemas emocionais 
dos estudantes e ampliar os 
relacionamentos”.

Julia Buonafi nna/Agência Brasil

País predominantemente tropical, o Brasil vem evoluindo 
nos esportes de inverno, mas ainda está longe de se tornar um 
destaque nesta área. Tanto assim que até agora o país não con-
quistou nenhuma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno em 
PyeongChang, na Coreia do Sul, que terminaram na sexta-feira 
(23).  A competição envolveu 15 esportes de inverno disputados 
por atletas de 93 países.

Na quinta-feira (22), o atleta brasileiro do esqui alpino, Michel 
Macedo, se despediu dos Jogos após não conseguir completar 
a primeira descida do Slalom Especial. O atleta não chegou a 
cair, mas perdeu uma passagem obrigatória no fi nal da primeira 
descida. Ele não conseguiu superar a falta de ritmo devido a uma 
contusão durante um treinamento, além das condições adversas 
da pista de Yongpyong, que atrapalhou vários atletas na hora de 
completar a prova. Dos 106 participantes, apenas 43 conseguiram 
completar as duas descidas.

De acordo com o Comitê Olímpico do Brasil, nem mesmo os 

atletas favoritos ao ouro, como o austríaco Marcel Hischer e o 
norueguês Henrik Kristoffersen, conseguiram completar a prova. 

Atletas brasileiros evoluem em PyeongChang, 
mas ainda sem ganhar medalhas

Edson Bindilatti carrega a bandeira do Brasil à frente da 

delegação na abertura dos jogos.

O primeiro lugar foi do sueco André Myherer, seguido do suíço 
Ramon Zenhaeusern e do austríaco Michael Matt. Outro destaque 
nacional em PyeongChang é Isadora Williams, de 22 anos, a pri-
meira patinadora do Brasil  a passar à fi nal de uma categoria dos 
Jogos Olímpicos de Inverno. Ela se classifi cou para o Programa 
Livre da Patinação Artística dos Jogos na Coreia do Sul, mas na 
fi nal não conseguiu melhorar seu resultado. 

A delegação brasileira em PyeongChang foi  formada por dez 
atletas que disputaram cinco modalidades: Isabel Clark (snowbo-
ard), Isadora Williams (patinação artística), Michel Macedo (esqui 
alpino), Jaqueline Mourão e Victor Santos (esqui cross-country) 
e Edson Bindilatti, Odirlei Pessoni, Rafael Souza, Edson Martins 
e Erick Vianna (reserva) formaram a equipe de bobsled (espécie 
de trenó de quatro trilhos dotado de direção e utilizado para 
descer pistas de neve em grande velocidade).

Filip Singer/EFE

O presidente da Turquia, o 
islamita Recep Tayyip Erdogan, 
criticou sexta (23) os Estados 
Unidos por apoiar as milícias 
curdas na Síria, ao denunciar 
que Washington planeja dar 
centenas de milhões de dólares 
a grupos “terroristas”.

“Se você der apoio de 500 ou 
550 milhões de dólares do or-
çamento aos terroristas, temos 
que dizer que está correto, que 
está em um bom caminho?”, 
acusou Erdogan, em referência 
ao que a Turquia considera pla-
nos dos EUA para fi nanciar as 
YPG, uma milícia curda aliada de 
Washington contra o jihadista 
Estado Islâmico (EI). A Turquia 
considera as YPG uma organi-
zação terrorista e lançou em 
janeiro passado uma ofensiva 
contra o grupo no cantão sírio 
de Afrin, que Erdogan afi rmou 
hoje fi cará em breve “limpo de 
terroristas”.

“Este verão vai ser quente 
tanto para os terroristas como 

para quem os apoia”, advertiu 
o presidente turco, reiteran-
do que, uma vez concluída a 
operação em Afrin, as tropas 
turcas irão para Manbij, outra 
região síria em mãos das YPG e 
onde, ao contrário de Afrin, há 
presença de forças da coalizão 
internacional contra o Estado 
Islâmico liderada pelos Estados 
Unidos.

“Primeiro limparemos Manbij 
de terroristas e depois trans-
formaremos o leste do (rio) 
Eufrates em uma região segura 
para nós e nossos irmãos e 
irmãs sírias”, afirmou Erdo-
gan. O presidente turco disse 
que, após 35 dias de operação 
militar, a Turquia já controla 
415 quilômetros quadrados em 
Afrin, aproximadamente 20% do 
território. “Espero que em pouco 
tempo possamos limpar Afrin de 
terroristas e deixar que centenas 
de milhares de sírios que vivem 
no nosso país retornem aos seus 
lares”, afi rmou (ABr/EFE).

Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

Turquia acusa EUA de 
darem milhões de dólares 

a “terroristas” na Síria
BBC Brasil

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CLAYTON LOPES BEZERRA, profi ssão: supervisor de vendas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Afonso Lopes Bezerra e de Francisca 
Serafi m Bezerra. A pretendente: CINTIA PEREIRA BASTOS, profi ssão: técnica em raio X, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1988, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Valdemir Pereira Bastos e de Maria Cristina Nogueira.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Anna Lisa Antonucci/ANSA

A participação da rainha 
Elizabeth na Semana de Moda 
em Londres consagrou a pri-
meira edição do prêmio “Queen 
Elizabeth II”, que tem como 
objetivo reconhecer um estilista 
de moda britânico. Vestindo um 
terno de “tweed” azul enfeita-
do com cristais “Swarovski”, 
feito pela sua estilista pessoal 
Angela Kelly, a rainha assistiu 
ao desfi le na primeira fi leira, ao 
lado de Anna Wintour, diretora 
da revista Vogue. 

Após a sua aparição no des-
fi le, o jornal britânico “Daily 
Express” decidiu escrever um longo artigo 
sobre os segredos do guarda-roupa da 
rainha. Com roupas inconfundíveis, ternos 
de cores sólidas, chapéus, bolsas e sapa-
tos, Elizabeth é reconhecida de longe por 
onde passa. Angela Kelly, sua estilista de 
confi ança desde 1993, durante a entrevista 
disse ao jornal como a rainha sugeria os 
tecidos para suas roupas. Para isso, Kelly 
desenha quatro esboços para cada tipo de 
tecido, após a escolha, a estilista começa 
a desenvolver a peça.

Na alfaiataria do Palácio de Buckingham, 

Elizabeth II, como sempre estava elegante com

o conjunto de casaco e vestido.

O segredo das roupas da rainha Elizabeth II
saudação icônica. O artigo ainda 
observa o uso constante das 
luvas, de preferência em algo-
dão, da marca Cornelia James 
Ltd., o saco também utilizado 
da “Launer”, contabilizando um 
total de 200 em seu armário, 
possuindo uma alça adequada 
para facilitar o aperto de mão, 
seus favoritos são o royale e o 
couro preto. 

A alteza escolhe por cache-
cóis da Hermes, e adora usa-lo 
para cobrir a cabeça durante os 
eventos esportivos que ela aten-
de, enquanto seus chapéis são 
feitos por Regel Morgan, com 
uma pequena aba para mostrar 

seu rosto. Os sapatos são confeccionados 
sobre medida. Para suaviza-lo, um assis-
tente com o mesmo número usa por algum 
tempo antes de entrar no guarda-roupa 
da rainha. Em dias chuvosos, e também 
por conta do sol, o guarda-chuva é um 
acessório indispensável. Por isso devem 
ser transparentes com o tecido da alça 
lembrando a cor de sua roupa.

Uma grande equipe cuida de seu guar-
da-roupa e todas as suas peças são catalo-
gadas e lembradas em qual ocasião foram 
usada, para que evite a superexposição. 

tudo é preparado para melhor atender 
Elizabeth. Os tecidos, chiffon, seda ou a 
organza, os mais usados pela rainha, são 
segurados ao vento para analisarem o 
caimento, para não correr o risco do efeito 
Marilyn Monroe. As dobras são evitadas em 
suas roupas, assim, pequenos pesos são 
inseridos dentro das bainhas, de modo que 
o vestido sempre caia bem, principalmente 
quando Elizabeth desce de um carro. 

As cores sempre devem ser brilhantes, e o 
corte das mangas são três quartos, sempre 
confortáveis o sufi ciente para permitir a 
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2ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001376-85.2018. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Mônica Gonzaga Arnoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CELINA HELENA DESTEFANI 
TOLEDO (CPF 569.428.508-53), que AMC – Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe uma ação 
monitória que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença , condenando-a 
ao pagamento de R$ 49.248,30 (atualizado até 31/12/2017). Estando a executada 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 
CPC, ficando ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 
dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº 0001103-
53.2011.8.26.0100 (USUC 29) O(A) Doutor(a) Paulo Cesar Batista dos Santos , MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SP, do Estado de SP,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)(s) Rubens Dorigon, Mercedes Wohnrath Dorigon, João Antônio
da Silva, Angelita dos Santos Silva, José Etelvino André, João Carlos Tost, Luiz Rosendo Tost Gomez,
Maria Ines Faria Gomez, Maria Rosa Tost Fajardo, Celso Domingos Fajardo, Angel Tost Marine,
Maria Cruz Gomez Sanabria de Tost, Leonor do Carmo Parreira de Mello, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Maria dos Anjos da Graça e outros, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Gonçalo da Costa, nº 42 31º Subdistrito
Pirituba - São Paulo SP, com área de 306,64 m², contribuinte nº 199.064.0007-1, 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.                             (24 e 27)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1102772-25.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Janaína Cristina da Silva, RG 20037105, e demais ocupantes
Desconhecidos E Incertos, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por
parte de Porto 25 Administração, Empreendimentos e Participações Ltda-epp, objetivando a
reintegração de posse do imóvel localizado na rua João Bricola, nº 59 e 67, sob a alegação de ter sido
o bem invadido pelos réus. Conforme decisão exarada por este juízo, foi determinada pelo MM. Juízo
da 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP “a Citação Pessoal dos ocupantes que
forem encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça no local e a citação por edital dos demais, com
fundamento no art. 554, § 1º, do Código de Processo Civil”. Após o prazo fixado neste edital, os
requeridos possuem o prazo de 15 dias para contestar, nos termos do artigo 564 do CPC. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 06 de fevereiro de 2018.                                                                        (24 e 27)
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Claudio Parreira – Penalux –  O protagonista 
desta intrigante estória, busca o tempo todo a cura 
de todos os males: a panaceia! Um incidente, marca 
o inicio da incessante trajetória para alcança-la. Idas 
e vindas, marcam cada etapa/página. Uma obra sem 
igual, absolutamente ins..... pirada!! Para amantes do 

non sense, e ou façanhas literárias descoladas. Entretenimento 
garantido, contudo, em função do inteligente entrelaçar de 
seus personagens, há que ser lida com atenção. Muito bom!!

A Lua é um Grande Queijo 
Suspenso no Céu

Alexander Lowen – Summus –  O psicote-
rapeuta americano, reconhecido como “Pai da 
bioenergética”, pautado em sua vasta experiência 
clinica, afi rma que o corpo humano, jamais deverá 

ser analisado pontualmente, ou seja, nas manifestações do-
entias, quase que literalmente, a gênese está na perda de um 
dos sentidos “espirituais”. Graça, beleza, amor, redundam em 
energia positiva, que por sua vez, acarretará um bom sentido de 
plena satisfação. Uma abordagem muito clara, sobre interação 
necessariamente inteligente, entre corpo, mente e espaço. Vá-
lido para profi ssionais de saúde, bem como leigos interessados 
em boa composição.

A Espiritualidade do Corpo: 
Bioenergética para a beleza
e a harmonia

Rejane Machado – Claudia Pereira Leite 

(Ilustr) – Scortecci – Menina sempre passeava 
pelo bosque, a procura de seus amigos e verifi car 
se as coisas estavam em seu devido lugar e rumo. 
Percebeu que o bem-te-vi não estava cantando. 
Completamente mudo! Buscou a causa da súbita 
mudez. Sapo e galinhas, fi zeram a cabeça da deusa 

Minerva, que habita o jardim, alegando que o pássaro, os havia 
dedurado. Quando estavam a ultrapassar, “ sem querer”, uma 
cerca da horta, ouviram: “Bem te vi, bem te vi”. Minerva, por 
castigo à intromissão, emudeceu o pobre pássaro. Nossa xerife, 
explicou à deusa, que essa era sua voz, sua maneira de mani-
festar-se, não havia intuito delacional. Belo exemplo defensor 

dos direitos naturais.

O Bem – Te – Vi Fofoqueiro

Marcia Kupstas -  Amanda Grazini (Ilustr) 

– Ática -  Jurandir, um garoto querido por todos, vivaz, 
inteligente, sempre arrebatador, repentinamente 
sente-se “acuado” pela presença de Cleiton, um ga-
roto novo na sala de aula e que possuía um atributo 
muito interessante: criava um lagarto. Toda classe 
admirou-se, esquecendo-se momentaneamente de 

Jurandir. Invejoso, planejou uma vingança exemplar! Esse é o 
enredo de mais uma joia, que Marcia lega ao tens. Obra, como 
de hábito, dotada por muito respeito, eivada por relevância 
moral, astral elevado, norteando conduta de boa convivência, 

carreando “verão” aos dias invernosos. Irretocável!! 

O Primeiro Dia de Inverno

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

Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)
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O marketing pessoal 

é uma ferramenta 

estratégica e 

indispensável para 

a construção e 

desenvolvimento de uma 

carreira de sucesso

No entanto, pouquíssi-
mos profi ssionais dão 
a devida atenção para 

o tema, e um número menor 
ainda dedica-se de maneira 
ativa para desenvolver uma 
imagem positiva perante o 
mercado. Mas, gerenciá-lo 
é mais fácil do que se pode 
imaginar. O primeiro passo é 
avaliar se a imagem que você 
está transmitindo é coerente 
com quem você é de fato. 

Não adianta você se comuni-
car bem e transmitir confi ança 
se tudo isso for apenas da boca 
para fora. Marketing pessoal 
não é apenas o que você diz 
sobre o seu trabalho, mas prin-
cipalmente o que pessoas que 
convivem com você pensam ou 
falam sobre sua personalidade.

Para isso, é importante ser 
um bom profi ssional. Dedi-
que-se para atingir as suas 
metas no trabalho e busque 
sempre superá-las. Entregue 
resultados e seja reconhecido 
pelos seus feitos. Para se tor-
nar referência, o profi ssional 
precisa partir do micro para 
o macro, ou seja, primeiro ser 
reconhecido pelos seus pares 
e superiores. Depois, para a 
sua área e, posteriormente, 
para a sua divisão, unidade 
de negócio e corporação como 
um todo.

Contudo, não basta ser 
bom, você precisa ser notado. 
A exposição na dose certa é 
essencial para a construção de 
uma imagem. É importante que 
as pessoas saibam bem quem 
você é. Não adianta muito ser 
um ótimo profi ssional, mas 
ninguém perceber isso. Auten-
ticidade e autoconhecimento 
também fazem a diferença. 

Uma pessoa autêntica cativa 
quem está por perto e faz com 
que você seja visto exatamente 
pelo que você é, e não pelo que 
gostaria de ser. Para isso, você 
precisa se conhecer muito bem 
para fazer brilhar seus pontos 
fortes, e minimizar os fracos.

Outra tática bastante efi -
ciente é o famoso storytelling. 
Conte sua história de maneira 
atrativa. Aprenda a falar sobre 
suas conquistas de forma en-
volvente e empolgante. Além 
de prender a atenção das 
pessoas, você tem muito mais 
chances de ser lembrado. Para 
uma entrevista de emprego, 
por exemplo, é interessante 
fazer um resumo sobre a sua 
carreira. 

Pense quais foram os seus 
principais projetos realizados, 

os resultados atingidos e quais 
foram as principais lições 
aprendidas. Isso pode facili-
tar muito o seu desempenho, 
além de despertar interesse no 
entrevistador e te deixar mais 
tranquilo durante a conversa.

Procure identifi car ainda o 
seu maior diferencial. Busque 
reconhecer o seu melhor e 
investir nele de modo estra-
tégico. Esse diferencial pode 
estar em destaque no currículo 
ou no início do seu discurso. 
Se tiver algo exclusivo, invis-
ta sem medo. As chances de 
começar a ser reconhecido e 
admirado por isso são grandes. 
Por outro lado, tome cuidado 
com o “overposting”, ou seja, 
a imensa quantidade de posts 
sobre um determinado assunto 
ou pessoa. 

Superexposição não favo-
rece ninguém. Estude a hora 
certa de se expor e como fazer 
isso da melhor forma. Caso 
contrário, você pode se tornar 
a “pessoa chata” que tenta “se 
vender” o tempo todo ou pode 
ser visto como um profi ssional 
carente, que precisa ser sem-
pre parabenizado. Lembre-se 
que não adianta aparecer ape-
nas por aparecer. O profi ssional 
precisa ter algo para mostrar, 
alguma coisa relevante, que 
seja reconhecida. Você está 
em um ambiente de trabalho 
e não em um show de talentos. 

Cuidado também para não se 
apropriar de ideias de outras 
pessoas para buscar reconhe-
cimento próprio. Isso demons-
tra uma falha de caráter. Além 
de antiética, essa atitude pode 
destruir sua credibilidade. 
Evite ainda bajulações com a 
chefi a. O seu objetivo deve ser 
apenas mostrar a qualidade 
do seu trabalho e criar bons 
relacionamentos.

Por fi m, defi na onde você 
quer chegar e de que forma 
quer ser reconhecido. Invista 
em sua carreira, aprenda e 
reaprenda a ser bom no que faz 
continuamente. Reconheça os 
seus erros, aprenda com eles 
e busque corrigi-los. Crie uma 
rede de relacionamento para 
troca de experiências, boas 
práticas e conhecimentos. E, 
não se esqueça de que a cons-
trução de uma marca pessoal 
é constante. 

Mesmo quando sua imagem 
já é positiva, você precisa se 
atualizar com as inovações e 
tendências do seu mercado 
para continuar sendo visto 
como uma autoridade no as-
sunto. Tome muito cuidado 
com a zona de conforto e 
invista sempre em você!

(*) - Bacharel em psicologia, possui 
MBA em Gestão Estratégica. Com 

mais de 10 anos de experiência no 
recrutamento especializado nas áreas 

de marketing e vendas, é diretor da 
Trend (www.trendrecruitment.com/pt).

Os principais erros
e acertos no

marketing pessoal
Marcelo Olivieri (*)

Dominada por currículos 
sem inspiração, enorme 
ênfase no conhecimento 

de curto prazo e em habilidades 
desatualizadas, e foco pratica-
mente exclusivo no binômio 
professor-metodologia, o siste-
ma educacional simplesmente 
não dá conta das principais 
demandas que o ambiente 
social e de negócios apresenta.

De acordo com Flora Alves, 
CLO (Chief Learning Offi cer) 
da SG Aprendizagem Corporati-
va, esse descompasso encontra 
ressonância na revolução digi-
tal que ocorre atualmente. “As 
novas tecnologias trouxeram 
muitas mudanças para o dia a 
dia das pessoas e das organiza-
ções. A forma de consumirmos 
qualquer tipo de conteúdo tem 
mudado radicalmente e, é claro 
que com a educação não seria 
diferente. A forma com que 
aprendemos também mudou”, 
destaca a especialista.

Diante disso, é essencial com-
preender o que, de fato, tem 
norteado as mentes e corações 
das novas gerações, afi nal é 
preciso equipá-las com as ha-
bilidades para criar um futuro 
mais interessante e repleto de 
propósito“. 

Acima de tudo, precisamos 
tornar o aprendizado mais ins-
pirador, relevante e gratifi can-
te. Posicionar o aluno no centro 
desse processo é instrumental 
para que tenhamos sucesso 
nessa tarefa”, diz Flora. Na 
prática, são muitos os fatores 
que têm ajudado a transformar 
a maneira com que aprendemos 
e apreendemos as informações. 
Várias tendências têm chacoa-
lhado os sistemas educacionais 
em todo o mundo. Juntas, elas 

Tendências que estão revolucionando 
a forma como aprendemos

Existe um consenso a respeito do anacronismo da educação tradicional nos dias de hoje, mas pouco 
se fala dos motivos que fi zeram com que algumas abordagens deixassem de ser efi caz ao longos dos 
últimos anos

no último Fórum Econô-
mico Mundial, em Davos 
(Suíça), isso signifi ca que 
a Inteligência Artifi cial 
tomará conta de prati-
camente toda a ativida-
de operacional que há. 
Criatividade, inteligência 
emocional e pensamento 
analítico passarão a ser 
mais e mais valorizados;

 5. Big Data e Inteligência 
Artifi cial - O Big Data 
oferece a oportunidade 
de avaliar os programas 
educacionais e fornecer 
experiências de aprendi-
zagem mais valiosas para 
os alunos. Ainda pode 
ajudar os pesquisadores 
a identifi car quais méto-
dos de ensino funcionam 
melhor para cada um dos 
participantes. Ou seja: 
será possível não só me-
lhorar os resultados dos 
alunos, mas avaliar os 
seus pontos fortes e fra-
cos e criar programas al-
tamente personalizados 
em questão de minutos.

Fonte e mais informações: 
(http://www.learningsg.com/).

estão oferecendo soluções 
inovadoras e contribuindo para 
experiências de aprendizagem 
mais impactantes.
 1. Sala de aula digital - A 

internet aumentou ex-
ponencialmente o nosso 
acesso à informação. 
Estamos vendo o surgi-
mento de cursos online a 
todo o momento. Só em 
2017, havia 58 milhões 
de alunos matriculados 
em milhares desses cur-
sos em todo o mundo. 
Grande parte das aulas 
eram gratuitas, vale dizer. 
“O aprendizado digital 
quebra as limitações 
físicas da sala de aula 
tradicional e permite 
que um educador atinja 
milhões de estudantes 
a um custo mínimo. E, 
embora ainda não sejam 
perfeitos, esses cursos 
estão se tornando mais 
interativos e sofistica-
dos”< lembra a executiva 
da SG Aprendizagem 
Corporativa;

 2. Realidade virtual e au-
mentada - Mostrar, não 

contar. Essa premissa 
será aprofundada cada 
vez mais. Por isso, a reali-
dade virtual e aumentada 
já está revolucionando a 
experiência de aprendi-
zagem. Isso permite que 
os alunos viajem para 
o Egito Antigo ou veja 
como deve funcionar 
determinada área da 
companhia;

 3. Trabalho colaborati-
vo - De acordo com o 
relatório New Horizons 
sobre educação, de 2017, 
“estamos vendo um foco 
crescente na colaboração 
online global, em que as 
ferramentas digitais são 
usadas para apoiar as 
interações em torno dos 
objetivos curriculares e 
promover a compreensão 
intercultural”;

 4. Força de trabalho do 
futuro - Ora, se 65% das 
crianças que entraram 
agora na escola traba-
lharão em atividades 
que hoje não existem, 
de acordo com estudos 
que foram apresentados 
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A Uefa realizou na sexta-feira (23) em 
Nyon, na Suíça, o sorteio das oitavas de 
fi nais da Liga Europa e colocou dois gi-
gantes um contra o outro: Milan e Arsenal.

Com duas equipes italianas ainda na 
competição, a Lazio teve mais sorte 
e enfrentará o Dynamo de Kiev, da 
Ucrânia. Entre os outros duelos, nen-
hum terá o peso equiparado ao jogo 
entre Milan e Arsenal, mas vale desta-
car os confrontos entre Olympique de 
Marseille e Athletic de Bilbao, e CSKA 
Moscou contra Lyon.

Arsenal e Milan já se enfrentaram 
diversas vezes em competições inter-
nacionais, o último confronto entre 
ingleses e italianos foi em março de 
2012, pela Liga dos Campeões, e na 
ocasião, o Milan derrotou o Arsenal 
por 3 a 0. Já a Lazio, voltará a enfren-
tar o Dynamo de Kiev após 19 anos. O 
último embate entre ambas as equipes 
foi pela Liga dos Campeões, em 1999, 
e a equipe italiana derrotou por 1 a 0 
o clube ucraniano.

As partidas das oitavas de fi nais da Liga 

Europa serão disputadas nos dias 8 e 15 
de março. Confi ra os confrontos:

Lazio (ITA) x Dynamo de Kiev (UCR); 
RB Leipzig (ALE) x Zenit (RUS); At-
lético de Madrid (ESP) x Lokomotiv 
Moscou (RUS); CSKA Moscou (RUS) 
x Lyon (FRA); Olympique de Marseille 
(FRA) x Athletic (ESP); Sporting 
Lisboa (POR) x Viktoria Plzen (TCH); 
Borussia Dortmund (ALE) x Salzburg 
(AUT); e Milan (ITA) x Arsenal (ING) 
-  (ANSA).

Sorteio da Liga Europa
coloca Arsenal contra Milan

A Comissão de Serviços de 
Infraestrutura  reúne-se na 
terça-feira (27), com 10 itens 
na pauta. Entre eles, está o 
projeto que torna obrigatória 
a instalação de equipamentos 
de geração de energia elétrica 
de fonte renovável em prédios 
públicos ou fi nanciados com 
recursos públicos. A proposta 
é do senador Telmário Mota 
(PTB-RR), para quem o poder 
público deve dar o exemplo na 
redução dos impactos ambien-
tais causados pela atividade 
humana.

O projeto considera re-
sultante de fonte renovável 
a energia elétrica gerada a 
partir de pequenas centrais 
hidroelétricas ou por fonte 
eólica, solar, maremotriz e 
biomassa. Serão obrigados a 
utilizar energia com essas car-
acterísticas as edifi cações de 
prédios públicos quando sub-
metidos a reforma, os imóveis 
alugados pelo poder público, 
os imóveis construídos para 
abrigar órgãos públicos e os 
imóveis residenciais novos do 
programa Minha Casa Minha 
Vida.

O relator, senador Jorge 
Viana (PT-AC), é favorável. 
Ele aproveitou um substituti-
vo apresentado pelo senador 
Armando Monteiro (PTB-PE), 
que destaca que a instalação 
de fontes renováveis descen-
tralizadas, seja em residências, 
em prédios públicos ou em 
outras edifi cações, reduz as 
perdas de energia nas linhas de 
transmissão e de distribuição, 
além de contribuir para a ex-
pansão do parque de geração 
de energia.

A pauta da Comissão traz 
ainda outro projeto que trata 
de incentivo à energia alterna-
tiva. Do senador Wilder Morais 
(PP-GO), a proposta prevê que 
as unidades habitacionais do 
Programa Minha Casa Minha 
Vida possam receber em sua 
construção equipamentos 
destinados à geração de en-
ergia elétrica de fonte solar. O 
relator, senador Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA), apresentou um 
substitutivo à matéria para 
contemplar também a geração 
de energia de fonte eólica e de 
outras fontes renováveis (Ag.
Senado).

Comissão analisa 
projetos que incentivam 

energia alternativa


