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BOLSAS
O Ibovespa: +0,03% Pontos: 
85.377,78 Máxima de +1,06% 
: 86.260 pontos Mínima de 
-0,84% : 84.640 pontos Volu-
me: 12,35 bilhões Variação em 
2018: 11,75% Variação no mês: 
-1,79% Dow Jones: -1,68% Pon-
tos: 24.608,98 Nasdaq: -1,27% 
Pontos: 7.180,56 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2509 Venda: R$ 3,2514 
Variação: +0,31% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: +0,59% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2614 Venda: R$ 
3,2620 Variação: +0,53% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2400 
Venda: R$ 3,4000 Variação: 
+0,38% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,59% ao 
ano. - Capital de giro, 10,31% ao ano. 
- Hot money, 1,11% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.305,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,96% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 141,000 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,2615 Variação: 
+0,09% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,2264  Venda: US$ 1,2264  
Variação: +0,59% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9850 Venda: R$ 
3,9870 Variação: +0,86% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9600 Ven-
da: R$ 4,1430 Variação: +0,88%.

Futuro: +0,17% Pontos: 86.180 
Máxima (pontos): 87.050 Míni-
ma (pontos): 85.290. Global 40 
Cotação: 883,993 centavos de 
dólar Variação: +0,22%.

“Desconfi o muito dos 
veementes. 
Via de regra, o sujeito 
que esbraveja está a 
um milímetro do erro 
e da obtusidade”.
Nelson Rodrigues (1912/1980)
Jornalista brasileiro

dar à sociedade uma resposta 
ao considera uma das principais 
preocupações do brasileiro. 
Também pediu que os gover-
nadores reúnam entidades 
representativas da sociedade 
para trabalhar em favor da 
segurança pública (ABr).

Na reunião do presiden-
te Temer com gover-
nadores e ministros 

ontem (1°) para tratar de 
segurança pública, o governo 
anunciou uma linha de cré-
dito de R$ 42 bilhões para os 
estados investirem na área. 
O recursos estarão disponí-
veis ao longo de cinco anos. 
Do montante total, R$ 33, 6 
bilhões são do BNDES. Do 
total, R$ 5 bilhões serão dispo-
nibilizados já em 2018. Entre 
2019 e 2022, serão liberados 
os demais R$ 37 bilhões, dos 
quais R$ 29,6 bilhões virão do 
BNDES. O prazo médio que os 

Governo anuncia linha de 
crédito de R$ 42 bilhões para 
segurança pública dos estados

estados terão para pagamento 
será de oito anos, com dois anos 
de carência.

“Não são poucos os casos 
de governadores que dizem: 
‘olha temos que reaparelhar a 
segurança pública’. Temos um 
plano já delineado, de maneira 
que podemos ajudar a fi nanciar 
os estados para o reequipamen-
to das polícias estaduais. Não 
poderíamos nos furtar a isso, 
tendo em vista essa angustiante 
preocupação que existe em 
todos os estados brasileiros”, 
disse o presidente.

Os recursos fazem parte do 
Programa Nacional de Seguran-

ça Pública que busca reduzir os 
índices de criminalidade no país. 
Entre as metas para 2018 estão 
equipar as forças de segurança e 
defesa e ampliar a coordenação 
nacional da atuação no setor de 
segurança pública, via Ministé-
rio Extraordinário de Segurança 
Pública. De 2019 a 2022, o plano 
tem como objetivos incrementar 
investimentos nos equipamen-
tos penitenciários e ferramentas 
de controle, além de ampliar 
o patrulhamento das áreas de 
fronteira.

Temer lembrou uma verba 
destinada no ano passado à 
construção de penitenciárias 

Temer debateu Segurança Pública com governadores, ao lado do ministro extraordinário da 

Segurança Pública, Raul Jungmann, da presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, e dos 

presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia.

nos estados. Neste ano, a ver-
ba foi redestinada de forma a 
disponibilizar recursos para 
a construção de 25 presídios 
pelo poderes locais e cinco pe-
nitenciárias federais. “Eu peço 
aos senhores que se esforcem 
para essa abertura de vagas, 

porque nós todos sabemos que 
o sistema penitenciário está 
lotadíssimo. Onde há lugar para 
mil presos, às vezes, há 2 mil”.

O presidente convocou os 
governadores a se mobilizar e 
trabalhar de forma integrada na 
área de segurança pública para 

A presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia, disse onten (1º) 
que a sensação de insegurança 
leva os cidadãos brasileiros a 
duvidarem que a democracia 
é capaz de garantir a paz no 
país. Ela fez a afi rmação após 
relatar um assalto do qual foi 
vítima em 2005 em Espinos/
MG, cidade de 30 mil habitan-
tes onde mora sua família. “É 
exatamente isso que faz com 
que o cidadão não acredite no 
seu país, no Estado e que a 
democracia vale a pena”, disse.

As declarações foram dadas 
no Palácio do Planalto, durante 
encontro sobre medidas de 
segurança a serem adotadas no 
país. “Não adianta falar de um 
ou outro estado. Se agudiza[-se] 
a crise em algum estado e em al-
gum momento é preciso assumir, 
como agora ele [Temer] explica 
que precisou tomar providências 
específi cas [intervenção no Rio], 
o certo é que somos um povo, um 
só povo brasileiro”, disse Cármen 
Lúcia na ocasião.

A presidente do STF voltou 
a citar a implantação do Banco 
Nacional de Monitoramento de 
Prisões (BNMP) como princi-
pal contribuição do Poder Judi-
ciário para combater a crise de 

Presidente do STF, ministra 

Cármen Lúcia.

Celulares em operação
O número de linhas de telefones 

móveis em operação no país apre-
sentou uma redução de 2,95% em 
12 meses. Os números, divulgados 
ontem (1º) pela Anatel mostram 
que em janeiro de 2018 foram re-
gistradas 236.229.884 linhas, contra 
243.419.579 linhas no mesmo mês 
de 2017, ou seja: 7.189.695 linhas a 
menos. Em dezembro foram regis-
tradas 148.509.361 de linhas pré-
-pagas e 87.979.187 de pós pagas.

A balança comercial – di-
ferença entre exportações e 
importações – fechou fevereiro 
com o maior saldo positivo para 
o mês desde o início da série 
histórica, em 1989. No mês 
passado, o país vendeu US$ 
4,907 bilhões a mais do que 
comprou do exterior. O recorde 
anterior da balança comercial 
em meses de fevereiro havia 
sido registrado no ano passado, 
quando o superávit da balança 
comercial tinha atingido US$ 
4,555 bilhões. 

As exportações somaram US$ 
17,315 bilhões, alta de 11,9% em 
relação a fevereiro do ano passa-
do pelo critério da média diária. 
As importações totalizaram 
US$ 12,408 bilhões, avanço de 
13,7% na mesma comparação, 
também pelo critério da média 
diária. Nos dois primeiros meses 
de 2018, a balança comercial 
registra superávit de US$ 7,676 
bilhões, contra saldo positivo de 
US$ 7,266 bilhões no mesmo 
período de 2017.

Em relação às exportações, 

A exportação de tratores teve crescimento de 110% sobre o mês 

de fevereiro de 2017.

O Plenário da Câmara apro-
vou o projeto do Senado, que 
aumenta as penas para furto ou 
roubo com uso de explosivos e 
também a pena máxima se do 
roubo resultar lesão corporal 
grave. Devido a mudanças no 
texto, a matéria retorna ao 
Senado para nova votação. O 
projeto foi aprovado na forma 
do substitutivo do deputado 
Alberto Fraga (DEM-DF), 
que incorporou o do deputado 
Nelson Pellegrino (PT-BA), 
sobre inutilização de cédulas 
de caixa eletrônico se houver 
arrombamento.

No caso do furto, cuja pena 
geral é de reclusão de 1 a 4 
anos, o crime de empregar 
explosivos ou de furtá-los 
passará a ser punido com 4 a 
10 anos. Atualmente, o Código 
Penal prevê reclusão de 2 a 8 
anos para o furto qualifi cado. 
Uma de suas defi nições prevê 
a destruição ou o rompimento 
de obstáculo para furtar a coisa. 
Esse enquadramento é o que 
mais se aproxima, por exemplo, 
do furto de caixas eletrônicos 
com explosivos.

Para o roubo realizado com 
arma de fogo ou com uso de 
explosivos, o agravante será de 
2/3 da pena cominada. Já a pena 
máxima relacionada ao agra-
vante de a violência resultar 

O crime de empregar 

explosivos passará a ser 

punido com 4 a 10 anos.

Mais de 520 mil benefi ciários 
de auxílio-doença e de aposen-
tadoria por invalidez foram con-
vocados para passar por perícia 
médica desde ontem (1º). Esta 
é a segunda etapa do Programa 
de Revisão de Benefícios por 
Incapacidade, realizado pelo 
INSS desde 2016. De acordo 
com o Ministério do Desen-
volvimento Social (MDS), as 
cartas de convocação foram 
enviadas para os benefi ciários 
de auxílio-doença que estão há 
mais de dois anos sem passar 
por uma perícia médica e para 
os aposentados por invalidez 
com menos de 60 anos.

A meta é analisar 1,2 milhão 
de benefícios por incapacida-
de até o fi nal de 2018, sendo 
273.803 de auxílio-doença e 
995.107 de aposentadorias por 
invalidez. A previsão do minis-
tério é concluir a revisão dos 
benefícios de auxílio-doença 
até o mês de maio. Ao todo, 
530.191 benefícios de auxílio-
-doença serão revisados. Até 
31 de janeiro de 2018, foram 
realizadas 252.494 perícias com 
201.674 benefícios cancelados. 
A ausência de convocados le-
vou ao cancelamento de outros 
26.701 benefícios. 

A meta é analisar 1,2 milhão 

de benefícios por incapacidade 

até o fi nal de 2018.

Antonio Cruz/ABr
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Crédito
imobiliário atinge
R$ 3,84 bilhões

São Paulo - Os fi nanciamen-
tos imobiliários com recursos 
da caderneta de poupança 
atingiram R$ 3,84 bilhões em 
janeiro em 2018, o que repre-
senta crescimento de 4,4% em 
relação a dezembro e uma alta 
de 23,7% em comparação com 
janeiro de 2017. Os dados foram 
divulgados ontem (1º), pela 
Associação Brasileira das En-
tidades de Crédito Imobiliário 
e Poupança (Abecip).

No acumulado de 12 meses 
encerrados em janeiro de 2018, 
o montante fi nanciado fi cou 
em R$ 43,89 bilhões, resultado 
5,5% inferior ao apurado nos 12 
meses anteriores. No primeiro 
mês de 2018, foram fi nanciadas 
a construção e a aquisição de 
15,8 mil imóveis, crescimento 
de 8,3% em relação a dezembro 
de 2017 e alta de 19,8% frente a 
janeiro de 2017. No acumulado 
de 12 meses, foram fi nanciados 
178,22 mil imóveis, queda de 
10,6% em relação aos 12 meses 
anteriores (AE).

São Paulo - O presidente 
da regional de Nova York do 
Federal Reserve (Fed, o banco 
central dos Estados Unidos), 
William Dudley, destacou em 
apresentação ontem (1º), em 
São Paulo, que a economia 
mundial está crescendo e a 
expansão está em toda parte no 
planeta. Mesmo o Brasil, após 
dois anos de encolhimento, vol-
tou a crescer, disse o executivo. 

“O crescimento não estava 
no Brasil há um ano ou dois, 
mas agora o País também está 
passando por uma recuperação 
cíclica. Se você olhar o ambien-
te econômico de crescimento 
global, estamos em um mo-
mento bem favorável”, disse 
ele, ressaltando que há poucas 
exceções entre as principais 
economias do mundo que não 
estão crescendo. “A expansão 
está sincronizada e isso é uma 
boa coisa.” Dudley afi rmou estar 
bem confi ante sobre o avanço da 
atividade econômica dos EUA. 

O dirigente comentou durante 

Balança comercial fecha fevereiro com 
maior superávit para o mês em 30 anos

as vendas de produtos manu-
faturados subiram 41,6% em 
fevereiro na comparação com 
o mesmo mês do ano passado, 
pelo critério da média diária. 
Além da plataforma de petróleo 
que interferiu no resultado, 
os destaques foram pisos e 
revestimentos, com alta de 
361,3%; bombas e compres-
sores (+115,2%) e tratores 
(+110,3%).

As vendas de produtos semi-
manufaturados subiram 1,8%, 

puxadas por celulose, óleo de 
soja bruto e madeira serrada. 
Por causa da antecipação de 
embarques de grãos em feve-
reiro do ano passado, o que não 
ocorreu este ano, e da queda no 
preço de algumas commodities 
(bens primários com cotação in-
ternacional), as exportações de 
produtos básicos caíram 7,5%, 
infl uenciada pelas exportações 
de petróleo bruto (-26,4%), soja 
em grão (-22,1%) e minério de 
ferro (-14,4%) (ABr).

Aumento de pena para roubo 
com uso de explosivos

em lesão corporal grave passa 
de 15 a 18 anos de reclusão. A 
pena mínima continua sendo 
de 7 anos.

Alberto Fraga lembrou que, 
recentemente, no interior do 
Ceará, foram explodidos 98 
caixas do Banco do Brasil e 
nenhum da Caixa. “Isso porque 
o bandido sabe que contra a 
Caixa é crime federal e contra 
o BB o crime é julgado pela Jus-
tiça comum. Para alterar essa 
situação, teria de fazer uma 
PEC, por isso não foi possível 
tratar desse tema”, afi rmou 
(Ag.Câmara).

Revisão de benefícios do 
INSS: 522 mil convocados

Além disso, 41.385 benefícios 
foram convertidos em aposen-
tadoria por invalidez, 2.133 
em auxílio-acidente, 1.337 em 
aposentadoria por invalidez com 
acréscimo de 25% no valor do 
benefício e 5.965 pessoas foram 
encaminhadas para reabilitação 
profi ssional. A economia estima-
da até agora é de R$ 5,8 bilhões. 
Já a expectativa desta segunda 
etapa da revisão é economizar 
mais R$ 9,9 bilhões em 2018, to-
talizando cerca de R$ 15,7 bilhões 
ao longo do programa (ABr).

Insegurança leva ‘a 
desacreditar’ no país

segurança. Com o cadastro, que 
compilará os dados de todos 
os presos e foragidos do país, 
o CNJ pretende acabar com as 
discrepâncias entre diferentes 
estatísticas compiladas por 
Judiciário e Executivo sobre o 
sistema carcerário. 

Para Cármen Lúcia, o sistema 
ajudará a integrar os poderes na 
formulação de políticas públicas 
de segurança. O BNMP encon-
tra-se em fase de implantação. 
Até o momento, somente Rorai-
ma conclui a alimentação dos 
dados. Outros 13 estados e o DF 
estão incluindo as informações 
no sistema. O restante ainda 
está em fase de treinamento de 
juízes e servidores (ABr).

Dudley: economia do Brasil 
também está se expandindo

a parte fi nal do evento, já na 
sessão de perguntas e respostas, 
que o Brasil tem questões a re-
solver no sistema previdenciário. 

Dudley destacou ainda que os 
dirigentes do Fed têm objetivos 
muito específi cos, determina-
dos pelo Congresso dos EUA. A 
autoridade monetária, disse ele, 
não tem controle sobre outras 
políticas, como a comercial ou a 
de imigrantes. Cumprir a meta 
de infl ação e garantir o máximo 
emprego são os dois mandatos 
do Fed, ressaltou. “Tentamos 
fi car de fora do processo polí-
tico, somos um banco central 
independente”, afi rmou o pre-
sidente do Fed de Nova York.

Dudley também afirmou 
que “não é um grande fã” do 
bitcoin. “Temos de separar o 
que é moeda e o que é tecno-
logia. E eu ainda não entendo 
muito a tecnologia por trás das 
criptomoedas”, afi rmou, em 
evento na sede do Banco Cen-
tral.  “Particularmente sobre o 
bitcoin, não sou muito fã” (AE).
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Depois de um ano e 

meio ele estava esgotado. 

O ministro da Justiça 

compareceu na Câmara 

e fez um relatório de 

seu trabalho a frente da 

segurança pública no 

Brasil. 

Não era comum ministro 
fazer balanço e ler de-
poimentos da imprensa 

sobre a sua atuação. Não podia 
sequer contar com o apoio 
do exército para combater as 
rebeliões que pipocavam por 
todo o país. A força militar não 
passava de dez mil homens, mal 
adestrados, pagos e armados. 
Inspirado na revolução france-
sa, o ministro da Justiça, Padre 
Feijó, organizou a  guarda 
nacional, sob o seu comando 
pessoal. Sua personalidade 
fi rme, objetiva e direta incen-
tivava apoio de uns e forte 
oposição de outros. 

O fato é que a guarda or-
ganizou os proprietários de 
terras, que receberam títulos 
honorífi cos de coronéis, que  
por sua vez juntavam pessoas 
para formar as suas tropas. 
Feijo pessoalmente comandou 
ação contra quarteis, tropas 
revoltadas e se arriscou a 
própria vida como um homem 
que acreditava no que fazia. 
Acreditava na construção de 
um país, recém liberto da do-
minação colonial portuguesa. 
No mesmo dia que fez um 
balanço do ministério, Feijó 
pediu demissão  da regência 
trina provisória que  governava 
o império.

A oposição era galhofa. Con-
tava que um general brasileiro 
perguntou a um almirante boli-
viano, porque havia ministério 
da marinha na Bolivia, se lá não 
havia mar. Ele  respondeu pela 
mesma razão que o Brasil tinha 
um ministro da Justiça. De 
fato o ministro foi o principal 
ideólogo da nova constituição 
da República dos Estados Uni-
dos do Brasil. Vargas deu um 
golpe e implantou um estado 
ditatorial de inspiração fascista 
e o ministro Francisco Campos 
redigiu A Polaca, a constituição 
de 1937. 

Durante seis anos esteve 
à frente do ministério e em 
nenhum momento apos resis-

tência ao aparelho repressor 
que prendeu, torturou e matou 
pessoas acusadas de ligações 
com o comunismo. Assistiu 
a atuação da Delegacia Es-
pecial de Segurança Política 
e Social, sob o comando de 
Filinto Müller. Este atuava 
exclusivamente na repressão 
política e cuidava de receber 
as denúncias. 

O mínino que acontecia aos 
denunciados era apodrecer 
nas masmorras da Delegacia. 
Era pró nazista e trocava infor-
mações e métodos de tortura 
com a Gestapo a policia secreta 
do estado hitlerista. Campos 
se afastou em 1943 e como 
recompensa pelos bons servi-
ços prestados para a ditadura 
Vargas, foi nomeado para a 
comissão jurídica interameri-
cana. O Ministério da Justiça 
foi esvaziado. Mostrou que era 
impotente para combater, não 
mais as revoltas militares, ou os 
comunistas, mas os trafi cantes 
de drogas alojados especial-
mente no Rio de Janeiro. 

Ao longo do tempo o tráfi co 
infi ltrou-se nas polícias, na 
política e na alta sociedade ca-
rioca. Tornou-se fornecedora 
de droga para consumo local 
e nacional com ramifi cações 
internacionais. Envolveu o 
executivo, legislativo e ju-
diciário local. Alista jovens 
pobres e até mesmo crianças 
para funcionarem como mulas, 
aqueles responsáveis para que 
a droga chegue no varejo até 
os dependentes. O tráfi co subs-
tituiu o Estado e conseguiu 
transformar a população dos 
morros e favelas em escudos 
vivos. 

Troca de tiros matam inocen-
tes, fecham hospitais, escolas 
e o comércio. O governo fe-
deral impôs uma intervenção 
e jogou no colo dos militares 
a recuperação da segurança 
no Rio. Maceió, Natal e Recife 
são as mais perigosas cidades 
brasileiras, mas são menos 
visíveis do que a ex-Cidade 
Maravilhosa. Surge o minis-
tério da Segurança Pública 
gestado nos porões do governo 
federal e tem como ideólogo 
marqueteiros contratados a 
peso de ouro. 
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A medida é uma reação a tiroteio em escola da Flórida.

Uma das maiores redes de 
lojas de artigos esportivos dos 
Estados Unidos, a Dick’s Spor-
ting Goods, decidiu suspender 
a venda de armas de assalto. O 
anúncio foi feito pela própria 
empresa, através de uma carta 
aberta assinada pelo seu CEO, 
Edward Stack, na quarta-feira 
(28). O veto ocorre duas sema-
nas após o massacre promovido 
pelo jovem Nikolas Cruz em 
uma escola na Flórida, que 
deixou 17 mortos. De acordo 
com a nota publicada em seu 
site, a “Dick’s” vendeu uma 
arma ao autor dos disparos em 
2017, embora ela não tenha sido 
usada no colégio. 

“Mas poderia ter sido”, diz o 
comunicado. A rede também 
“lamentou” o ocorrido em Pa-
rkland, mas ressaltou que “pe-
dir desculpas não é sufi ciente”. 
Além de parar de vender fuzis 
de assalto, a Dick’s também 
proibirá a comercialização de 
qualquer tipo de arma e muni-

Polícia 
paulista mata 
sete supeitos 
de roubo a 

banco
A Polícia Militar de São 

Paulo (PMSP) matou sete 
suspeitos de integrar uma 
quadrilha de roubo a banco 
na noite da ultima quarta-feira 
(28), em Valinhos, no interior 
do estado. Segundo a corpora-
ção, o grupo trafegava em dois 
carros pela Estrada Municipal 
Dona Isabel Fragoso Ferrão e 
não obedeceu a uma ordem 
de parada.

Em nota, a polícia in-
formou que a quadrilha já 
estava sendo monitorada 
pelo Setor de Inteligência do 
Comando de Policiamento 
do Interior–2. De acordo 
com a nota, divulgada pela 
Secretaria de Estado da 
Segurança Pública de São 
Paulo, os homens estavam 
armados e atiraram contra 
os policiais, sendo mortos 
na troca de tiros. Foram 
apreendidos fuzis, metra-
lhadoras, pistolas, coletes a 
prova de balas e explosivos. 
Em janeiro, 61 pessoas foram 
mortas em ações policiais no 
estado de São Paulo (ABr).

Neymar chegou ao 
Brasil para cirurgia

Usando cadeira de rodas, o ata-
cante Neymar chegou ao Brasil e 
desembarcou na manhã de ontem 
(1º) no Aeroporto do Galeão, no 
Rio de Janeiro. O atleta está no país 
para realizar uma cirurgia no quinto 
metatarso do pé direito amanhã, 
sábado (3). O camisa 10 do Paris 
Saint-Germain (PSG) seguiu para 
Belo Horizonte, onde fará a cirurgia 
com o médico da seleção brasileira, 
Rodrigo Lasmar.

A cirurgia será realizada no Hos-
pital Mater Dei e deverá durar cerca 
de uma hora e meia. A recuperação 
de Neymar deverá ser de dois ou 
três meses, fazendo o brasileiro vol-
tar aos gramados apenas um mês 
antes do início da Copa do Mundo, 
na Rússia. “Claro que o Neymar está 
triste e chateado. Ele entende que 
não há outra alternativa e que vai 
ter que se dedicar a recuperação 
para fi car bem o quanto antes”, 
disse o médico ao programa “Bom 
Dia Brasil”.

Para a realização da cirurgia, 
Lasmar estará acompanhado do 
médico francês Gérrard Saillant, 
o mesmo que operou o joelho de 
Ronaldo Fenômeno em 2008. O 
médico do PSG, Eric Rolland, tam-
bém ajudará no processo cirúrgico 
(ANSA).

Loja em Montevidéu que se dedica à venda de produtos 

relacionados ao consumo de maconha.

Argentina, Colômbia, Pa-
raguai e Peru “realizam 
iniciativas para regular 

a venda de cannabis com fi ns 
médicos”, lembra o relatório 
anual da Junta Internacional de 
Fiscalização de Entorpecentes 
(Jife), publicado nesta quinta-
-feira em Viena.

“A disponibilidade de can-
nabis na região continuou 
aumentando, impulsionada 
pelas políticas e iniciativas le-
gislativas destinadas a autorizar 
e regular o uso de cannabis com 
fi ns médicos e não médicos em 
vários Estados, o que reduz a 
percepção dos riscos associa-
dos ao seu consumo”,  diz o 
relatótio. Quanto ao Uruguai, 
onde em julho de 2017 come-
çou a venda de maconha para 
uso recreativo em farmácias, 
a Junta ressaltou que o país 
transgride assim a Convenção 
Única sobre Entorpecentes de 
1961 emendada pelo Protocolo 
de 1972.

A operação cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em 

residências e empresas.

A Polícia Federal (PF) de-
fl agrou ontem (1º) a Operação 
Descarte, com o objetivo de 
desarticular um esquema 
de lavagem de dinheiro que, 
usando empresas que esta-
vam sob controle, simulavam 
venda de mercadorias com o 
propósito de lavar dinheiro 
para outras que pagavam 
por produtos inexistentes. 
Esses pagamentos eram feitos 
por meio de transferências 
bancarias ou boletos, o que, 
segundo a PF, dava “aparência 
de legalidade” ao negócio.

Contando com a ajuda da 
Receita, a operação cumpriu 
15 mandados de busca e 
apreensão em residências 
e empresas localizadas nas 
cidades de São Paulo, Santos, 
Paulínia, além de Belo Hori-
zonte. Em nota, a PF informou 
que os valores recebidos eram 
transferidos “para diversas 
empresas de fachada, que 
remetiam os valores para o 
exterior ou faziam transfe-
rências para pessoas ligadas 
ao cliente inicial”.

O maior cliente desse esque-
ma foi uma “empresa conces-
sionária de serviços públicos 

A cidade de São Paulo regis-
trou o fevereiro mais seco desde 
2005, de acordo com medição 
realizada no Mirante de Santana, 
na zona norte da capital paulis-
ta, pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet). Choveu 
102,2 milímetros (mm), marca 
que fez com que o mês passado 
fi casse em terceiro lugar na lista 
de meses de fevereiro mais secos 
da série histórica de 75 anos.

O recorde de menor pre-
cipitação para fevereiro é de 
32,5 mm, aferido em 1984. A 
segunda menor precipitação 
ocorreu em 2005, com 99,9 
mm. A média histórica para 
fevereiro, período em que são 
esperadas chuvas de verão, é de 

235,9 mm. Choveu em apenas 
oito dias – a média histórica 
de fevereiro aponta registro 
de chuvas em 16 dias. Na tarde 
da última segunda-feira (26), 
a precipitação foi de 73,1 mm, 
70% de toda a chuva do mês.

A temperatura média mínima 
fi cou em 19°C, semelhante à 
média histórica de 18,9°C. A 
média máxima foi de 27,5 °C, 
o menor valor desde 2004. A 
média histórica máxima é de 
28,3°C. A temperatura mais 
elevada do mês ocorreu no dia 
9, de 32,8°C. No mesmo dia, 
ocorreu a maior amplitude 
térmica diária, de 13,5°C. A 
menor temperatura registrada 
foi de 16,7°C, no dia 4 (ABr).
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Liberalização de maconha reduz 
percepção de riscos do consumo
A ONU fez um alerta ontem (1º) na América do Sul de que as crescentes tendências para liberalizar o 
uso medicional e recreativo da maconha, que impulsionou a disponibilidade de cannabis na região, 
pode reduzir “a percepção dos riscos” do consumo desta droga

faz mal”, advertiu o especialista. 
No futuro, “pode se tornar um 
problema de saúde pública para 
quem usa de forma recreativa”, 
disse Sumyai.

As Nações Unidas pediram  aos 
Governos do mundo que ponham 
mais ênfase no tratamento, na 
reabilitação e na reinserção 
social dos toxicômanos ao invés 
de se concentrar unicamente na 
prevenção. Segundo adverte o 
relatório anual da Jife, publicado 
em Viena, apenas uma de seis 
pessoas toxicômanas tem acesso 
a programas de tratamento nes-
tes momentos. Os especialistas 
denunciam, além disso, que os 
grupos sociais mais vulneráveis 
e socialmente marginalizados, 
como refugiados e imigrantes, 
não costumam ter acesso a 
serviços de tratamento. A ONU 
adverte que a pena de morte e 
as execuções extrajudiciais não 
deveriam ser aplicadas como 
penas à narcodelinquência (ABr/ 
EFE).

O Jife, órgão das Nações 
Unidas encarregado de velar 
pelo cumprimento dos tratados 
internacionais em matéria de 
drogas, espera que o Governo 
uruguaio envie “em um futuro 
próximo” uma avaliação sobre 
as consequências que a libe-
ralização da maconha tem na 

saúde pública. O presidente do 
Jife, o tailandês Viroj Sumyai, 
ressaltou, uma vez mais, que a 
citada convenção “estabelece 
que essas substâncias unica-
mente devem ser usadas com 
fi ns médicos e científi cos”.

“Há uma percepção equivo-
cada sobre que a maconha não 

Empresas simulavam 
vendas para lavar dinheiro

de limpeza no município de São 
Paulo” que, entre 2012 e 2017, 
teria simulado a aquisição de 
produtos como detergentes, 
sacos de lixo e uniformes. “As-
sim, foram repassados mais de 
R$ 120 milhões para terceiros 
ainda não identifi cados”, acres-
centou a nota. Vários veículos 
de luxo foram adquiridos pelo 
grupo criminoso. Todos fo-
ram registrados em nome de 
laranjas. 

Ainda segundo a PF, “uma das 
células do esquema criminoso” 
remeteu ilegalmente parte dos 

valores para um funcionário 
público argentino, no exterior. 
Esse funcionário estaria “em 
conluio” com operadores fi -
nanceiros já presos no âmbito 
da Operação Lava Jato. Caso 
se confi rmem as suspeitas 
dos policiais, a expectativa é 
de que os investigados sejam 
acusados de crimes como la-
vagem de dinheiro, evasão de 
divisas, sonegação tributária 
e associação criminosa. Há 
também suspeitas de práticas 
dos crimes de corrupção ativa 
e passiva (ABr).

Loja dos EUA suspende 
venda de armas de assalto

ção para menores de 21 anos. 
Através da carta, a empresa 
ainda aproveitou para solicitar 
às autoridades que mudem a 
lei de porte de armas nos EUA 
e para pedir às pessoas que 
apoiem a causa.

“Alguns podem dizer que 
medidas como essas não ga-
rantem que tragédias como a 
de Parkland não aconteçam 

de novo. Eles até podem estar 
certos, mas se o senso comum 
for restabelecido e todos fo-
rem salvos, terá valido a pena”, 
diz o texto. De acordo com a 
lei de armas norte-americana, 
qualquer cidadão acima de 21 
anos que não tenha antece-
dentes criminais e doenças 
mentais pode adquirir arma-
mentos  (ANSA).

São Paulo teve o 
fevereiro mais seco 
dos últimos 13 anos
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Os diferenciais das 
empresas do Vale do Silício 

No Vale do Silício 

apresentar somente uma 

ideia brilhante não vale 

nada. O que conta, é 

demonstrar a ideia já 

em execução, qual será 

o seu impacto e como se 

dará a sua viabilização

Qualquer negócio que 
você queira criar, deve 
começar a resolver um 

problema para alguém. Quanto 
maior o problema, maior sua 
empresa poderá ser. O dinheiro 
é o último item deste proces-
so. Primeiro tenha o projeto, 
execute, capilarize e só então 
busque investimentos para glo-
balizar. Um dos segredos desse 
lugar brilhante é compartilhar. 
A medida que fazem isso, re-
cebem como moeda de troca 
o conhecimento, inclusive com 
os concorrentes. 

E, por esse motivo, escutam 
todo mundo, mas sempre 
levando em consideração a 
intuição, que nada mais é do 
que a junção de momentos e 
aprendizados que se adqui-
rem ao longo da vida, algo 
fundamental para a tomada 
de qualquer decisão. Em um 
ambiente colaborativo, quan-
to mais compartilhamentos e 
ajuda ao próximo, as chances 
de crescimento aumentam 
de forma signifi cativa. Basta 
olharmos para as chamadas 
empresas disruptivas. 

Esse “rompimento com o 
mercado tradicional” acon-
tece quando são oferecidos 
melhores serviços por me-
nores preços, assim como já 
ocorre com o Netfl ix, Uber, 
Airbnb eWhatsApp. Por isso 
que a “rebeldia” (querer fazer 
diferente), conhecimento e 
capital são os três pilares fun-
damentais que possibilitarão 
novas alternativas de consumo. 
O mundo está mudando em 
uma velocidade nunca antes 
experimentada. Pesquisas 
indicam que cerca de 65% das 
crianças da educação básica 
hoje trabalharão em profi ssões 
que ainda não existem.

Pense como isto pode im-
pactar diretamente todas 
as referências de empregos 
bem-sucedidos que a popu-
lação em geral leva consigo. 
A empresas tradicionais que 
se cuidem. Essas, devem se 
preparar cada vez mais para 
ofertar e criar uma fantástica 
experiência. Sem um envelope 

sedutor, o consumidor não 
o considerará “prime” e com 
apenas alguns “cliques”, vai 
para o concorrente. 

A perenidade tão sonhada 
e desejada só virá se o gestor 
souber os caminhos da fi deli-
zação, item fundamental para 
sobreviver em um mundo em 
que cada vez mais a diferença 
no relacionamento com o seu 
cliente se torna fator de deci-
são para a aquisição produto ou 
serviço. E quem faz a mágica 
acontecer? A orquestra tocar 
em harmonia? As companhias 
prosperarem? O colaborador. 

Mantenha a equipe engaja-
da, dê voz e ouvidos afi nal as 
pessoas gostam e precisam ser 
ouvidas. 

Assim como os grandes no-
mes do Vale do Silício, invista 
em capital humano, não apenas 
com técnicas de atendimento 
e sim, no comportamento fa-
zendo com que eles estejam 
prontos para exceder as ex-
pectativas dos seus clientes. 
Soma-se a isto uma cultura 
forte, construída através de 
um DNA muito bem defi nido 
e, principalmente, dissemi-
nado entre todos. Encontrar 
e manter novos talentos tem 
se tornado um desafi o para os 
gestores. Para superá-lo, algu-
mas empresas estão apostando 
no intraempreendedorismo, 
que permite que o colaborador 
tenha projetos pessoais parale-
los para se inspirar. Acredito e 
recomendo fortemente. 

Particularmente, não acre-
dito em separação de vida 
pessoal e profi ssional. Hoje, 
nossas “vidas” estão conec-
tadas, e essa mescla é uma 
tendência e, melhor, propicia 
resultados extraordinários! Se 
essa totalização de fatores não 
acontecer, não adianta investir 
milhões em marketing e ter 
muitos clientes no curto prazo. 
Essa empresa, possivelmente, 
morrerá em breve. 

É preciso tirar verba de 
marketing e investir em fi de-
lização, pois somente assim, 
a empresa terá resultados 
sustentáveis e crescimento no 
médio e longo prazos! 

(*) - Autor de livros, como ‘O Poder da 
Atitude’, é sócio-diretor do Institute 
for Business Excellence, instituição 

sediada em Orlando; sócio-diretor 
do Instituto de Desenvolvimento 

Profi ssional; diretor-executivo da 
Associação Brasileira de Treinamento 
e Desenvolvimento; e diretor geral do 
Congresso Brasileiro de Treinamento 

e Desenvolvimento.

Alexandre Slivnik (*)

A - Sabesp Contrata
A  Companhia  de  Saneamento  Básico  do Estado de São Paulo (Sa-
besp) abriu concurso público para a contratação de 661 funcionários, 
que  atuarão  na  capital, litoral, interior e Grande São Paulo. As vagas 
estão  distribuídas  por  16  cargos diferentes, que exigem o ensino 
fundamental,  médio, técnico ou universitário. Não é necessário ter 
experiência anterior  na função. As inscrições se dão pela internet, e 
o edital com  o período de inscrições, valores das taxas e regras está 
disponível no site da Fundação Carlos Chagas, instituição responsável 
pelo  concurso  público  (www.concursosfcc.com.br). Os salários  iniciais 
vão de R$ 1.854,54 até R$ 7.964,50, além dos benefícios.

B - Feira de Mobiliário 
Entre os próximos dias 13 e 15, em Bento Gonçalves, acontece a Mo-
velsul Brasil, maior feira de mobiliário da América Latina para o lojista 
e importador, promove pela primeira vez na história uma ação comple-
mentar voltada para a geração de conteúdo: o Fórum Movelsul Brasil. 
Com o tema “A reinvenção do varejo: O consumo all line”, palestrantes 
de diversas áreas promovem assuntos que estabelecem a conexão entre 
o ponto de venda físico e as plataformas de consumo online, o chamado 
“on e off”, apresentando com profundidade quais as diretrizes e com-
petências necessárias para adaptação deste novo modelo empresarial 
altamente conectado. Além de quebrar todas as barreiras existentes 
entre as plataformas de compra física e eletrônica, o conceito all line 
prioriza o engajamento, a audiência e a jornada do consumidor até o 
produto. Mais informações: (www.movelsul.com.br).

C - Remessas Internacionais
A BeeTech, startup brasileira provedora de infraestrutura para pa-
gamentos internacionais, é a primeira fi ntech brasileira a entrar para 
a RippleNet - a principal rede de blockchain da Ripple, que permite 
às instituições fi nanceiras realizarem remessas internacionais de 
forma rápida e com baixo custo. As transações chegam a ser 50% 
mais baratas e os pagamentos podem ser realizados em apenas se-
gundos - até então, o tempo médio era de dois dias úteis. Ao se juntar 
a crescente rede global, as instituições fi nanceiras podem processar 
os pagamentos de seus clientes em qualquer lugar do mundo com 
a segurança da tecnologia blockchain, que garante o registro total 
de todas as transações, utilizada pelo novo parceiro da BeeTech. 
Verifi que: (www.beecambio.com.br).

D - Maneira de Pensar
Aquele que deseja se destacar deve pensar de forma diferenciada da 
maioria, com ideias inovadoras. Mas, como fazer isso? Auxiliar os profi s-
sionais nessa nova busca é um dos objetivos do primeiro seminário The 
New Thinker, criado pelo especialista em gestão de negócios Luciano 
Salamacha. O evento será nos próximos dias 16 e 17, no Estanplaza 
Funchal. Salamacha apresenta técnicas para obter respostas a questões 
tão comuns, como: Quanto eu protelo as coisas na minha vida? Qual é 
o meu talento? Como ser um Gestor de Mudanças Organizacionais? 
Como ter energia para dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo? 
Como organizar as prioridades? Mais informações tel. (45) 99119-5250 
(http://www.thenewthinker.com.br/). 

E - Carros Corporativos 
Para quem está pensando em comprar o próprio automóvel, a Sold está 
leiloando alguns veículos corporativos. Com lances iniciais que variam 
entre R$ 34 mil e R$ 56 mil, o pregão reúne veículos de marcas como 
Mitsubishi e Citroën. Entre os destaques estão um Volkswagen Tiguan 
2.0, modelo 2014, com lance inicial de R$ 56,7 mil; um Hyundai Elandra 
GLS preto com oferta inicial a partir de R$ 34,8 mil; e um Mitsubishi ASX 
2.0 MT com lance inicial de R$ 48,7 mil. Qualquer pessoa pode participar 
dos leilões: basta se cadastrar no site (www.sold.com.br), criar um login 
e senha e se habilitar para ofertar lances no leilão de interesse. Os lotes 
podem ser visitados mediante agendamento no site: (http://www.sold.
com.br/lote/lista/leilao/5919).

F - Hospitais Veterinários
Instalado no campus Cidade Universitária, o Hospital Veterinário 
(Hovet), da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, é 
considerado o maior hospital-escola da América Latina em termos de 
número de casos atendidos. Do pronto atendimento a procedimentos 
médicos e cirúrgicos complexos, são realizados 19 tipos de serviços 
voltados a animais de pequeno e grande porte, como gatos, cachor-
ros, aves e ruminantes. Criado em 1981, o hospital atende a casos de 
interesse didático e científi co. As consultas e os exames são pagos, 
sendo necessário que os animais passem por uma triagem, serviço de 
avaliação oferecido gratuitamente. A USP também possui um hospital 
veterinário em Pirassununga, na Faculdade de Zootecnia e Engenha-
ria de Alimentos. O atendimento é voltado para cães, gatos, equinos, 
bovinos e pequenos ruminantes.

G - Analistas e Coordenadores
A Ingresso Rápido anuncia a abertura de mais de 30 vagas para as áreas 
de tecnologia, vendas, marketing, entre outras áreas. Com oportunidades 
para os profi ssionais das cidades de São Paulo, Campinas, Santana de 
Parnaíba e Rio de Janeiro, a empresa busca talentos para os cargos de 
analistas, coordenadores, entre outros. Com 14 anos de atuação, a empresa 
é o maior marketplace de tickets e entretenimento ao vivo da América 
Latina. Líder no setor, a empresa possui 4 escritórios distribuídos pelo País 
e conta com mais de 200 colaboradores. Para se inscrever, os interessados 
devem se cadastrar pelo site (https://careers.ingressorapido.com.br/).

H - Centro de Portugal
Situada entre o norte e a região de Lisboa, o Centro de Portugal encanta 
seus visitantes por ser incrivelmente heterogêneo. A região tem passado 
por um movimento de redescoberta e turistas brasileiros visitam cada 
vez mais o destino. As cidades da refgião possuem uma infraestrutura 
turística atrativa e preços mais acessíveis em comparação a outros 
grandes pontos turísticos europeus. O turista encontra muitos museus 
fascinantes, igrejas históricas, uma culinária saborosa. A mais charmosa 
região portuguesa é cheia de destinos populares: Aveiro, Coimbra, Viseu, 
Nazaré, Óbidos, Tomar, Fátima e tantos outros. Suas belezas se estendem 
por todo o território - ocupado por 2,3 milhões de habitantes que têm 
o dom de bem receber. Saiba mais em (www.centerofportugal.com). 

I - Um Milhão de Passagens
A MaxMilhas, plataforma inovadora que vende passagens com desconto 
emitidas pelas milhas de seus vendedores cadastrados, rompe barreiras 
e se consolidando no mercado de turismo como a melhor opção para 
quem deseja viajar. Com mais de 700 mil usuários cadastrados em cinco 
anos de história, acaba de alcançar a marca de 1 milhão de passagens 
vendidas. O case é ainda mais relevante pelo fato de que a MaxMilhas se 
consolidou no mercado sem nenhum recurso externo. A startup detém 
o posto de um dos maiores cases de bootstrapping do país. Para come-
morar o marco, a empresa lança a campanha “1 Milhão de Embarques”. 
Nos próximos dias 7, 8 e 9, o site oferece descontos de 10% para novos 
e antigos usuários que desejam viajar para qualquer parte do Brasil e 
do mundo em 2018. Acesse: (www.maxmilhas.com.br).

J - Investir nos Estados Unidos
Os 1,4 milhão de brasileiros que moram nos Estados Unidos são respon-
sáveis por uma contribuição de $ 58 bilhões para o PIB norte-americano. 
Geram também 628 mil empregos, e juntos, pagam $ 7,5 bilhões em 
impostos em âmbito nacional, de acordo com recentes pesquisasda 
prefeitura de Boston. Esses empreendedores terão a oportunidade de 
entender melhor sobre a atuação deste mercado, discutindo com espe-
cialistas, as melhores opções de investimentos que possam gerar sólidas 
oportunidades de negócios. Essa é a proposta da ‘Jornada Empresarial’, 
que acontece entre os próximos dias 28 e 30, no Loews Sapphire Falls 
Resort, Universal Resorts, na cidade de Orlando. Saiba mais em: (http://
www.jornadaempreendedorausa.com.br/inscricao/). 

A - Sabesp Contrata
A  Companhia  de  Saneamento  Básico  do Estado de São Paulo (Sa-

D - Maneira de Pensar
Aquele que deseja se destacar deve pensar de forma diferenciada da 

46% dos micro e pequenos empresários estão em algum grau confi antes com o futuro da economia 

do país.

Pela quinta vez consecu-
tiva, o resultado fi cou 
acima dos 50 pontos, 

indicando que o clima de oti-
mismo prevalece entre os en-
trevistados. “Se confi rmadas as 
expectativas ao longo de 2018, a 
confi ança poderá consolidar-se 
acima do nível neutro, quem 
sabe encorajando os micro e 
pequenos empresários a inves-
tirem e, por consequência, ini-
ciando um ciclo virtuoso para a 
economia”, afi rma o presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro.

O Indicador de Condições 
Gerais subiu de 35,2 pontos 
em fevereiro de 2017 para 
40,7 pontos em fevereiro de 
2018. O índice abaixo do nível 
neutro de 50 pontos mostra 
que os empresários ainda não 
enxergam os últimos seis meses 
de forma favorável, embora o 
crescimento do índice aponte 
uma interrupção na trajetória 
de piora. Na abertura do indica-
dor, tanto a avaliação regressa 
de seus negócios quanto da eco-
nomia, apresentaram melhora 
na variação anual. No primeiro 
caso, passou de 32,2 pontos 
para 37,1 pontos na escala. Já 

Expansão de 13% na agricultura e estabilidade das indústrias 

contribuíram para o resultado.

O Produto Interno Bruto 
(PIB), a soma de todas as 
riquezas produzidas no país, 
fechou o ano de 2017 com 
crescimento de 1%, na com-
paração com 2016. Em valores 
correntes, o valor do PIB em 
2017 atingiu R$ 6,6 trilhões. 
Em 2015 e em 2016, o resul-
tado fi cou negativo em 3,5%. 
Os dados foram divulgados 
ontem (1º), no Rio de Janei-
ro, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), com os resultados das 
contas nacionais trimestrais e 
o fechamento do ano.

Em 2017, contribuíram para 
o resultado as altas de 13% na 
agropecuária e de 0,3% nos 
serviços, além da estabilidade 
nas indústrias. O resultado da 
agropecuária foi o melhor do 
ano em toda a série, iniciada 
em 1996. O PIB per capita 
subiu 0,2% em termos reais, 

Setor eletroeletrônico 
espera crescimento 

Uma sondagem feita com asso-
ciados da Associação Brasileira 
da Indústria Elétrica e Eletrônica 
(Abinee) indicou que a maioria das 
empresas projeta crescimento de 
suas atividades em 2018. De acordo 
com a pesquisa, 83% das consulta-
das esperam aumento das vendas 
e encomendas este ano, enquanto 
11% projetam estabilidade e 6%, 
queda, em relação a 2017. Para 
81% das entrevistadas, esse cres-
cimento vai começar já no primeiro 
semestre, e, para 75% ainda no 
primeiro trimestre.  

“O resultado da sondagem in-
dica a tendência de otimismo das 
empresas, que voltou a ganhar 
fôlego já em 2017, parece estar se 
consolidando”, afi rmou o presiden-
te da Abinee, Humberto Barbato. 
Na sondagem, melhorou também 
o percentual de empresas que têm 
intenção de contratar, passando 
de 12% em dezembro de 2017 
para 19% no mês passado. Já o 
percentual de entrevistados que 
pretende diminuir seu quadro de 
funcionários caiu de 18% para 10% 
no período (Abinee).
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Otimismo prevalece
e confi ança dos micro e

pequenos empresários aumenta
O Indicador de Confi ança da Micro e Pequena Empresa atingiu 53,2 pontos em fevereiro, ligeiramente 
abaixo dos 54,6 pontos em janeiro, segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)

para o desempenho recente da 
economia, a evolução positiva 
foi de 38,2 pontos para 44,3 
pontos.

Em termos percentuais, 53% 
dos micro e pequenos empre-
sários sondados consideram 
que as condições da economia 
brasileira pioraram nos últimos 
seis meses. Apesar de elevado, 
o número alcançou 60% em fe-
vereiro de 2017. Já a proporção 
dos que notaram melhora da 
economia marcou 22% em fe-

vereiro. Com relação à avaliação 
do desempenho dos negócios: 
em um ano, o percentual dos 
que notam melhora do próprio 
negócio passou de 17% para 
25%; já o percentual dos que 
notam piora passou de 49%, em 
fevereiro de 2017, para 39% em 
fevereiro de 2018.

O Indicador de Expectativas, 
que serve de parâmetro para 
avaliar o que os empresários 
aguardam para o futuro, fi cou 
em 62,5 pontos em fevereiro. 

De acordo com o levantamen-
to, 46% dos micro e pequenos 
empresários estão em algum 
grau confi antes com o futuro 
da economia do país contra 
21% de pessimistas. Quando 
essa análise se restringe à 
realidade da sua própria em-
presa, o índice cresce e atinge 
61% dos empresários otimistas 
contra um percentual de 10% 
que manifestaram pessimismo 
com o futuro de seus negócios 
(SPC/CNDL).

PIB tem crescimento de 1% e fecha 
ano em R$ 6,6 trilhões

fi cando em R$ 31,587. A taxa 
de investimento no ano foi de 
15,6% do PIB, abaixo dos 16,1% 
de 2016. Já a taxa de poupança 
aumentou, indo de 13,9% em 
2016 para 14,8% em 2017.

Na série com ajuste sazonal, o 

resultado do último trimestre 
do ano foi de crescimento de 
0,1%, na comparação com o 
terceiro trimestre. Em relação 
ao quarto trimestre de 2016, 
o crescimento foi de 2,1% 
(ABr).
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Nosso problema no 
Brasil é estrutural

Não estamos em uma 

novela de vilões e 

mocinhos. O problema 

da política no Brasil é 

estrutural, precisamos 

mudar todo o baralho

Em setembro de 2017, 
o ex-presidente Lula 
foi condenado pelo 

juiz Sérgio Moro, responsável 
pelos processos da Operação 
Lava Jato, pelos crimes de cor-
rupção passiva e lavagem de 
dinheiro. No dia 24 de janeiro, 
em Porto Alegre, o Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
(TRF-4) realizou o julgamento 
em segunda instância caso. 
Lula foi condenado a 12 anos 
e um mês de prisão no caso do 
triplex do Guarujá.

O Brasil acompanhou o an-
damento do julgamento mais 
uma vez dividido majoritaria-
mente em dois pólos: aqueles 
em defesa do ex-presidente 
Lula e aqueles contra sua 
possível candidatura. Mais 
uma vez, encaramos a nossa 
impossibilidade de entender 
a complexidade das situações.

Não vivemos em uma novela. 
O Palácio do Planalto não é 
bastidor da Rede Globo, ne-
nhum personagem é vilão ou 
mocinho, não é derrubando um 
que tudo se resolve, não vai 
chegar o episódio fi nal onde 
todo mundo se ajeita, abre 
um champagne na beira da 
praia e vive feliz para sempre. 
Mas também não é deixando 
um criminoso impune, que se 
resolve o problema.

A condenação de Lula foi 
mais um exemplo de como o 
Brasil se divide em: “ah, fi nal-
mente o vilão foi capturado!” 
ou “ó não, nossa salvação 
está perdida!”. Ao invés de 
visualizarmos por essa ótica, 
precisamos adquirir uma visão 
mais ampla dos problemas 
estruturais que causam todas 
as más conjunturas políticas. 

Precisamos mudar o baralho.
Lula terá escapatória? Não 

sabemos os bastidores do jogo 

político e algumas primeiras 
saídas para salvá-lo, poderiam 
ser o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) ou Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) alterarem a 
Lei da Ficha Limpa, alguns 
ministros do STF mudarem 
seus votos sobre prisão em 
segunda instância. 

Esse mesmo STF fatia o 
Impeachment da Dilma (o que 
não foi feito com o Collor), 
retarda processos dos que têm 
foro privilegiado ou muda as 
leis para proteger quem está 
ganhando o jogo. No fi m, o 
STF é mais um órgão apare-
lhado do estado em favor do 
coronelismo. Ou seja, não 
estamos apenas falando dessas 
estruturas, mas do que veio 
muito antes disso. 

Nossa sociedade não se or-
ganizou sozinha, foram séculos 
de obediência a interesses de 
quem a organizou. A procla-
mação da república foi o maior 
golpe que o Brasil sofreu por 
conta de republicanos escra-
vocatas. Para os republicanos 
de 1871, a lei do ventre livre 
era um absurdo, pois até os 
mais pobres do Brasil possuíam 
escravos. Eis a base da nossa 
república.

Quando os interesses de 
todos os lados se encontram, 
entramos em um cenário con-
fl itante e contraditório, onde as 
vozes que se destacam na mul-
tidão são logo taxadas como 
representantes e responsáveis 
de um todo muito maior. Não 
é sobre uma fi gura política, é 
sobre as bases que sustentam 
todas elas. O baralho que 
herdamos já está viciado, ele 
todo tem que mudar. Seria essa 
mudança a reforma política? 

Entender que esse é o cerne 
dos problemas, que essa é a 
pergunta que devemos estar 
fazendo, já é um grande passo 
para buscar as soluções certas.

(*) - Com experiência em marketing e 
propaganda, passagens em empresas 

como Oppa e Catho On-line, onde 
recebeu seis prêmios Top Of The 

Mind e três prêmios Ibest, é CMO da 
Celcoin (www.celcoin.com.br).

Adriano Meirinho (*)
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Por meio de requerimento 
de informações apresentado 
na Câmara, o deputado Lob-
be Neto (PSDB-SP) voltou a 
cobrar a correção da tabela 
progressiva de Imposto de 
Renda da Pessoa Física (IRPF). 
Segundo ele, a defasagem da 
tabela já acumula um total de 
88,4%, de acordo com o Sindi-
fi sco Nacional. Lobbe ressalta 
que desde 1922, quando foi 
criada, essa cobrança do Impos-
to de Renda anual não possui 
lei específi ca, fi cando assim, a 
cargo do Poder Executivo. 

“Atualmente, a correção da 
tabela progressiva de IRPF não 
é feita de maneira automática e 
depende de ato do Poder Exe-
cutivo. Com frequência, não 
sofre qualquer correção, apesar 
da infl ação ano após ano”, rela-
tou. Com a inexistência de uma 

Deputado Lobbe Neto

(PSDB-SP).

A decisão manteve em 
funcionamento aplica-
tivos como Uber, Cabify 

e 99. A matéria vai à sanção 
presidencial.

O deputado Daniel Coelho 
(PE) relatou as emendas do 
Senado em nome da comissão 
especial e defendeu a continui-
dade do serviço dos aplicativos. 
Segundo o tucano, mais de 500 
mil motoristas trabalham com 
os apps em todo o país. “Esse 
plenário não pode colocar mais 
de 500 mil pessoas em situação 
de desamparo. Não pode fechar 
os olhos para a população, que 
tem o direito de escolher se vai 
usar táxi, Uber, ou o transporte 
coletivo”, defendeu.

Com a rejeição da primeira 
emenda, por 283 votos a 29, 
os municípios mantêm a com-
petência de regulamentar e fi s-

Deputado federal Daniel Coelho (PSDB).

Por unanimidade, o STF decidiu ontem 
(1º) autorizar transexuais e transgêneros 
a alterarem o nome no registro civil sem a 
realização de cirurgia de mudança de sexo. 
Com a decisão, o interessado poderá se 
dirigir diretamente a um cartório para soli-
citar a mudança e não precisará comprovar 
sua condição, que deverá ser atestada por 
autodeclaração. A Corte não defi niu a partir 
de quando a alteração estará disponível nos 
cartórios.

Apesar de a votação ter sido defi nida por 
unanimidade, a Corte divergiu em parte do 
voto do relator, ministro Marco Aurélio. O 

ministro votou contra a obrigatoriedade da 
cirurgia, mas, conforme seu entendimento, a 
decisão valeria somente para transexuais, a 
depender de decisão judicial prévia, com base 
em laudo médico e seria aplicável somente 
a maiores de 21 anos.

Para a maioria dos ministros, a medida 
deveria ser estendida a transgêneros, sem 
a necessidade de comprovação médica, 
por tratar-se de medida discriminatória. 
Com base no mesmo argumento votaram 
os ministros Alexandre de Moraes, Edson 
Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, 
Luiz Fux, Gilmar Mendes, Ricardo Lewan-

dowski, Celso de Mello e a presidente, 
Cármen Lúcia.

A votação do Supremo ocorre em recurso 
de transexual contra decisão da Justiça do Rio 
Grande do Sul, que negou autorização para 
que um cartório local aceitasse a inclusão do 
nome social como verdadeira identifi cação 
civil. Os magistrados entenderam que deve 
prevalecer o princípio da veracidade nos 
registros públicos. O nome social é escolhido 
por travestis e transexuais de acordo com o 
gênero com o qual se identifi cam, indepen-
dentemente do nome que consta no registro 
de nascimento (ABr).

O ministro do Desenvolvi-
mento Social, Osmar Terra, 
defendeu ontem (1º) a cons-
trução de mais presídios para 
o combate à criminalidade 
e à impunidade. Segundo o 
ministro, o número de presos 
no Brasil  é pequeno, se forem 
levados em conta o contexto 
e a população do país, princi-
palmente quando se considera 
o número de condenados pela 
Justiça cumprindo pena fora 
das prisões. De acordo com o 
IBGE, em 2017, o Brasil tinha 
207,7 milhões de habitantes.

“Veja a proporção entre o 
número de presos em relação 
à população total. Há cerca 
de 700 mil presos [729 mil, 
segundo dados do Depen de 
junho de 2016]. Destes, em 
torno de 309 mil estão presos 
em regime fechado. O restante 
está em regime domiciliar; 
semi-aberto... É pouco. Não 
é nada”, disse Terra, ao parti-
cipar, em Brasília, da reunião 
do Conselho Nacional de Po-
líticas sobre Drogas, durante 
a qual foi aprovada uma reso-
lução sugerindo mudanças na 

Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. 
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As 
contradições 
na entrevista 
do ex-
presidente 
Lula

A senadora Ana Amélia 
(PP-RS) considerou con-
traditória a entrevista con-
cedida pelo ex-presidente 
Lula ao jornal Folha de S. 
Paulo, no último dia 27. 
Na entrevista, observou a 
senadora, Lula se diz vítima 
de uma injustiça no caso do 
triplex, pelo qual foi conde-
nado pelo juiz Sérgio Moro 
e pelos desembargadores do 
Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região. Disse ainda 
acreditar na democracia, 
mas também esperar puni-
ção a esses servidores, com 
demissão “a bem do serviço 
público” por condená-lo com 
base em “mentiras”.

Para a senadora, é con-
traditório Lula dizer que 
acredita na democracia, mas 
não aceitar um resultado 
desfavorável a ele. “A en-
trevista histórica presta um 
grande serviço em trazer ao 
conhecimento da população 
brasileira o pensamento, e 
desnuda algumas incoerên-
cias contidas nas próprias 
palavras do ex-presidente 
quando diz que respeita a 
Justiça, mas quer a exone-
ração de Moro, dos juízes da 
4ª Região, da Procuradoria 
da República e da própria 
Policia Federal”, afi rmou.

Ana Amélia citou ainda a 
declaração de Lula dizendo 
que acredita na revisão da 
sentença pelo Supremo 
e na regularidade de sua 
candidatura à Presidência 
da República este ano. A 
senadora afi rmou que Dilma 
Rousseff deveria ser a can-
didata, já que manteve seus 
direitos políticos, mesmo 
tendo sido cassada, para 
voltar pelo voto, já que se diz 
vítima de golpe. Com isso, 
ela poderia “contestar o que 
foi soberanamente decidido 
pelo Senado”, afi rmou (Ag.
Senado).

Projeto institui 
2018 como Ano 
de Valorização 
do Idoso

O Plenário da Câmara apro-
vou ontem (1º) proposta que 
defi ne 2018 como o Ano de Va-
lorização e Defesa dos Direitos 
Humanos da Pessoa Idosa. A 
denominação é uma referência 
à adesão do Brasil à Convenção 
Interamericana sobre a Prote-
ção dos Direitos Humanos dos 
Idosos. Foi aprovado um subs-
titutivo da relatora na Comis-
são de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa, deputada Carmen 
Zanotto (PPS-SC), ao projeto 
da deputada Leandre (PV-PR).

Zanotto optou por um novo 
texto por entender que o ori-
ginal desrespeitava o princípio 
da separação dos poderes, ao 
interferir em ações e providên-
cias a serem desenvolvidas pelo 
Ministério dos Direitos Huma-
nos.  Sem citar o ministério, o 
texto aprovado estabelece que 
durante o “Ano de Valorização 
e Defesa dos Direitos Humanos 
da Pessoa Idosa” deverão ser 
realizadas palestras, eventos e 
outras medidas com o intuito 
de esclarecer e sensibilizar a 
população sobre os direitos da 
pessoa idosa. 

O texto prevê a articulação 
conjunta entre Executivo, 
Legislativo e Judiciário para 
incentivar ações de valorização 
do idoso conforma a compe-
tência de cada poder. Zanotto 
ressaltou a sensibilidade da 
deputada Leandre ao propor 
o projeto. “Nossos idosos me-
recem e precisam de maior 
atenção e respeito por parte 
de todos nós”, disse a relatora, 
lembrando que 2018 também 
marca os 70 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Huma-
nos (Ag.Câmara).

Senador 
defende 
mudanças 
nos partidos 
políticos

Fundamental na formação 
e consolidação da democracia 
estadunidense, o associativis-
mo pode ser um caminho para 
aperfeiçoar os partidos políti-
cos no Brasil, refl etiu o senador 
Sérgio de Castro (PDT-ES), em 
pronunciamento ontem (1º). 
Associativismo é a reunião 
de pessoas ou empresas, sem 
fi ns lucrativos, em prol de um 
objetivo comum, prática que 
segundo o senador ainda é 
pouco adotada no país.

“A pujança americana está 
muito centrada na sua capaci-
dade de associativismo. Meus 
três fi lhos fi zeram intercâmbio 
nos Estados Unidos e eu refl etia, 
convivendo com os americanos, 
que nós, brasileiros, individual-
mente, somos melhores do que 
os americanos, mas perdemos 
para eles quando estamos 
em grupo, na necessidade de 
trabalhar melhor no coletivo, 
trabalharmos no grupo”, avaliou.

Segundo Sérgio de Castro 
um modelo de partido político 
focado no associativismo vai 
ajudar a melhorar a sociedade. 
“Associação precisa ser supera-
vitária para continuar vivendo, 
existindo. Mas o seu resultado 
não é distribuído. O seu resul-
tado reverte para a atividade da 
associação”, destacou.

Outra medida que pode ajudar 
a aperfeiçoar o funcionamento 
dos partidos é a aprovação do 
projeto do senador Ricardo Fer-
raço (PSDB-ES), que estabelece 
normas de compliance para as 
siglas, prática já aplicada pelas 
empresas no combate a atos 
ilícitos (Ag.Senado). 

Câmara manteve funcionamento 
de apps de transporte

O Plenário da Câmara concluiu a votação do projeto que garante aos municípios a regulamentação e 
fi scalização do serviço de transporte individual remunerado por meio de aplicativos

Surgiria o mesmo problema que 
já ocorre com os táxis: o dono 
da autorização aluga o carro 
e ganha dinheiro à custa do 
trabalho dos motoristas. 

“Não é o dono da placa do táxi 
que dirige, e sim um motorista 
que paga diária para trabalhar e 
é explorado por alguém que tem 
dezenas de carros”, alertou.

Os deputados também apro-
varam a terceira emenda, que 
retira do texto a obrigatorie-
dade de placa vermelha no 
veículo. A cobrança da placa 
signifi caria a proibição imediata 
dos aplicativos, disse Daniel. 
Em meio ao debate que se ins-
talou no plenário, o deputado 
Betinho Gomes (PSDSB-PE) 
declarou que a regulamentação 
é de responsabilidade do mu-
nicípio e não deve ser decidida 
na Câmara (psdbnacamara).

calizar os serviços de transporte 
privado. Da tribuna, Daniel 
explicou que a regulamentação 
é própria das prefeituras, e não 

caberia ao Congresso proibir 
os aplicativos. Na avaliação do 
relator, a exigência de autori-
zação inviabilizaria o sistema. 

Ministro defende construção de mais 
presídios para combater criminalidade

Política Nacional Sobre Drogas.
Citando os exemplos de 

outros países e da cidade 
norte-americana de Nova York 
que, apostaram na política de 
tolerância zero contra todo tipo 
de crime, incluindo os de menor 
potencial ofensivo, aumentan-
do o rigor das leis, incluindo as 
de combate às drogas, Terra 
destacou a impunidade como 
um dos fatores que favorecem 
a criminalidade.

“E este é o problema do Bra-
sil: tem pouco presídio. Preci-
samos de uma rede mínima de 

presídios, como precisamos 
ter uma rede mínima de hospi-
tais e em outras áreas, porque 
há demanda. A causa da vio-
lência no país é a impunidade”, 
afi rmou. Não há invenção, 
disse Terra. “É preciso ter 
rigor em questões que afetam 
a vida de todos. Na epidemia 
de drogas que vivemos, preci-
samos tirar os trafi cantes das 
ruas. E depois fechamos [as 
unidades prisionais] porque, 
se acabarmos com a epidemia, 
teremos menos necessidade 
de presídios” (ABr).

Cobrada a correção da tabela 
progressiva do IR

dos assalariados que pagam im-
postos, diuturnamente, nesse 
país”, afi rmou.

No requerimento apresen-
tado, o parlamentar solicita a 
estimativa da defasagem da 
tabela do IR; o motivo pelo qual 
a tabela não tem sido atualiza-
da anualmente, assim como a 
infl ação; o impacto orçamentá-
rio, em caso de atualização da 
tabela; o detalhamento de pro-
gramas/processos coordenados 
pelo Ministério da Fazenda para 
que seja viabilizada tal atuali-
zação; e, por fi m, a estimativa 
de data para a atualização da 
tabela do IR. “Trata-se de me-
dida de promoção de justiça 
social a atualização da tabela 
progressiva de IRPF, como 
também as parcelas passíveis 
de dedução”, fi nalizou Lobbe 
(psdbnacamara).

lei que obrigue essa correção, 
até hoje, o imposto só subiu 
para a população brasileira. Na 
sua avaliação, é fundamental 
que o governo atualize e não 
aumente de forma nenhuma o 
imposto. “Como tudo há corre-
ções, precisa corrigir também a 
tabela do IRPF, principalmente, 

STF autoriza transexual a alterar registro civil
sem cirurgia



Para veiculação 
de seus 

Balanços, 
Atas, Editais e 
Leilões neste 

jornal, consulte 
sua agência de 

ou ligue para

netjen@netjen.com.br
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CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS. Proc. 1010697-38.2015.8.26.0002. A Drª Marina Balester Mello De Godoy,
Juíza de Direito da 2ª VC - Foro Regional de Santo Amaro - SP. Faz Saber a Rodrigo Marques Moreira
RG Nº 29.266.596-9, CPF/MF Nº 277.510.388-02 que Instituição Educacional Professor Pasquale
Cascino lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 4.553,37, referente ao contrato de prestação de
serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré 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
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, 29 de Setembro de 2017.                        (01 e 02)

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0077836-26.2012.8.26.0100 - 1586/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). VIVIAN LABRUNA 
CATAPANI, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Arthur Luiz de Toledo Piza, Almeida, Clelia 
Dente de Toledo Piza, Almeida, Maria Antonieta Bennini Dente, Maximino de Jesus Rodrigues 
Morais, Isaura Augusta de Carvalho, Espólio de Jose Candido da Silva Sonrinho, Alice Martinez 
da Silva, Renato de Sant’Ana Franco, Carmela Arnoni de Sant’Ana Franco, Sra. Cida, ou atual 
morador do imóvel, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que PAULO EDUARDO DENTE DE MELLO VIANNA, MYRIAM DENTE 
DE MELLO VIANNA MESERANI ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado na Rua Dr. Olivio Uzeda Moreira, 34/46, São Paulo - SP, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. 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. 

2ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE STASE KUMELYS PANICACCI, REQUERIDO POR 
NORINES PANICACCI BAHIA - PROCESSO Nº1012493-61.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco 
Aurélio Paioletti Martins Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 06/09/2017, foi decretada a 
INTERDIÇÃO PARCIAL de STASE KUMELYS PANICACCI, CPF 093.149.908-93, diagnosticada 
com quadro demencial em evolução, com perda cognitiva moderada, declarando-o(a) relativamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em 
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Norines Panicacci Bahia. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 24 de janeiro de 2018. 

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF 00.417.120/0001-99 - NIRE 35300483138

 Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, na Avenida Ibirapuera, 2332, Sala 52, Bairro
Indianopolis, CEP: 04.028-002, São Paulo/SP, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo
ao exercício social encerrado em 31/12/2017.  SP, 27/02/2018. A Administração.      (28/02 e 01.02/03/2018)

Companhia Brasileira de Fiação - CNPJ/MF nº 
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Convocação - 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 11.04.18 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia 
Brasileira de Fiação a se reunirem em assembleia geral or-
dinária, no dia 11 de abril de 2018, às 09:00hs, na sede social 
na rua Cesário Alvim nº 498, bairro do Belém, cidade e Es-
tado de São Paulo, para discutir e deliberar sobre a seguin-
te ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e 
contas do exercício social findo em 31.12.17; 2.- fixação dos 
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse so-
cial. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 01 de março de 2018. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Diretor Presidente.

Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio
CNPJ (MF) Nº 08.503.611/0001-64 - NIRE Nº 35300200675
Assembleia Geral Ordinária 2018 - Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas da empresa Aços Tamura S.A. - Indústria e
Comércio para se reunirem em A.G.O., a ser realizada em 1ª convocação às 08hs do
dia 07/04/2018 e em 2ª convocação às 09hs do mesmo dia, com qualquer número de
acionistas presentes, na sede da Companhia sito na Travessa Esparta, 60, Parque das
Nações, Santo André/SP; a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras, referente ao ano findo de 2017; 2) Deliberar sobre a destinação do resulta-
do do exercício 2017; 3) Outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos
que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os docu-
mentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº
10.303/2001, referente ao exercício encerrado em 31/12/2017. Santo André, 22 de
fevereiro de 2018. Toioco Shimoishi - Diretora Presidente.                     (02, 03 e 06)

Balanços Patrimoniais 31/12/2017 e 2016 - (Em milhares de reais)

    2017     2016
ATIVO CIRCULANTE  25.721  23.285
Disponibilidades      179      103
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (nota 4)  16.839  17.409
Aplicações em operações compromissadas 12.637 14.371
Aplicações em depósitos interfinanceiros 4.202 3.038
Operações de Crédito (nota 5)    5.188    2.095
Operações de crédito - setor privado 6.173 7.080
(-) Provisão para operações de créditos
  de liquidação duvidosa (985) (4.985)
Outros Créditos (nota 6)    3.470        44
Diversos 3.470 44
Outros Valores e Bens (nota 7)        45    3.634
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PERMANENTE        12        16
Investimentos para incentivos fiscais 5 5
Imobilizado de uso (nota 8)          7        11
Total do Ativo 25.733 23.301

    2017     2016
PASSIVO CIRCULANTE 5.070 4.900
Depósitos (nota 9)    4.991    4.812
Depósitos a prazo 4.991 4.812
Outras obrigações (nota 10)         79         88
Cobrança e arrec. de trib. e assemelhados - 1
Fiscais e previdenciárias 34 43
Credores diversos 45 44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 11)   20.663   18.401
Capital social 19.000 19.000
Reserva de capital 423 423
Reserva legal 838 725
Reserva estatutária 1.776 1.776
Prejuízo acumulado (1.374) (3.523)

Total do Passivo 25.733 23.301

Demonstrações dos Resultados Exercícios findos
em 31/12/2017 e 2016 e semestre findo em 31/12/2017

(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31/12/2017 e 2016 e Semestre findo em 31/12/2017-(Em milhares de reais)

BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S.A.
 C.N.P.J. nº 33.588.252/0001-32

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sas, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido e a
Demonstração do Fluxo de Caixa, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como, parecer dos auditores independentes. A Diretoria está ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para
quaisquer informações adicionais que julgarem necessárias.                                                                                                                                                                           São Paulo, 19 de janeiro de 2018.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31/12/2017
e 2016 e Semestre findo em 31/12/2017 - (Em milhares de reais)

11. Patrimônio Líquido: 11.1. Capital Social: O capital social,
totalmente subscrito e integralizado em 31de dezembro de 2017 e
2016 está representado por 303.404 ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal. 11.2. Dividendos: No exercício de 2017 e
2016 não houve distribuição de dividendos. 12. Gerenciamento de
Risco: A Política de Crédito do Banco Induscred de Investimento
S.A., tem por objetivo estabelecer diretrizes que estão relaciona-
das às atividades das operações de créditos. a) Risco de Merca-
do: A estrutura de gerenciamento do risco de mercado previsto na
Resolução nº 3.498 de 28.06.2010 do Conselho Monetário Nacio-
nal, define como risco de mercado a possibilidade de ocorrência
de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de
posições detidas por uma instituição financeira e deve ser compa-
tível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos
e a dimensão da exposição a risco de mercado da instituição. O
Banco adota uma política conservadora para a exposição de risco
de mercado, com regras diárias para a movimentação e volume da
sua carteira. b) Risco Operacional: A Resolução nº 3.380 de
29.06.2006 do Conselho Monetário Nacional define o risco opera-
cional como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes
de falha ou inadequação de processos internos, sistemas, com-
portamento humano, ou eventos externos, que podem ocorrer em
qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição fi-
nanceira. Implantamos controles internos para supervisão quando
das operações contratadas, renovadas ou liquidadas; esses con-
troles procuram identificar riscos operacionais e monitorar as
operações para não incorrer em riscos. c) Risco de Crédito: Nos
termos da Resolução nº 3721 de 30 de abril de 2009 do Conselho
Monetário Nacional (CMN), define-se o risco de crédito como a
possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumpri-
mento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obriga-
ções financeiras nos termos pactuados. Os riscos de crédito são
determinados pela concessão de credito que envolve aportes sig-
nificativos de capital, centralizando uma parte de seu patrimônio
líquido para esse fim. O Banco mantém uma gestão criteriosa para
concessão de qualquer linha de crédito cedida. d) Risco de
Liquidez: A estrutura de gerenciamento de risco de liquidez pre-
visto na Resolução nº 4.090 de 24.05.2012 do Conselho Monetário
Nacional, deve identificar, avaliar, monitorar e controlar os riscos
associados a capacidade da instituição em honrar eficientemente
suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras,
inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar
suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas.
As exposições decorrentes de descasamentos de prazos entre
ativos e passivos são administradas através da simulação de
cenários estabelecidos pela administração do Banco. 13. Instru-
mentos Financeiros: Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não
havia qualquer operação em aberto no mercado de derivativos.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto Operacional: O Banco Induscred de Investimento S.A. tem por
objeto a prática de operações inerentes a Banco de Investimento, ativas,
passivas e acessórias e outras operações e serviços permitidos pelo Ban-
co Central do Brasil e que venham a ser autorizados, de acordo com as
disposições legais e regularmente vigentes. 2. Apresentação das Demons-
trações Financeiras: As demonstrações financeiras do Banco Induscred
de Investimentos S.A, foram elaboradas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações,
em conjunto às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Bacen
e modelo do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do Sis-
tema Financeiro Nacional (COSIF), da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), no que não conflitam com as normas emitidas pelo Bacen e eviden-
ciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações finan-
ceiras, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração
na sua gestão. Todas as informações relevantes próprias das demonstra-
ções financeiras do Banco Induscred de Investimento S.A, e somente
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas pelo Banco
Induscred na sua Gestão. A preparação das demonstrações financeiras
requer a adoção de estimativas por parte da Administração, impactando
certos ativos e passivos, divulgações sobre provisões e passivos contin-
gentes e receitas e despesas nos períodos demonstrados. Uma vez que o
julgamento da Administração envolve estimativas referentes à probabilida-
de de ocorrência de eventos futuros, os montantes reais podem diferir
dessas estimativas, sendo a principal a provisão pra operações de crédito
de liquidação duvidosa. 3. Principais Práticas Contábeis: a) Receitas e
despesas são registradas de acordo com o regime de competência, obser-
vando-se o critério pro-rata-die. b) Os ativos circulantes e realizáveis a
longo prazo são demonstrados pelos valores de realização, incluindo,
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas,
deduzidos das respectivas rendas a apropriar e provisões para perdas. c)
São considerados como caixa e equivalentes de caixa as disponibilidades
e as aplicações interfinanceiras de liquidez cujos prazos de liquidação na
data da contratação eram de até 90 dias. d) As aplicações interfinanceiras
de liquidez são demonstradas pelo custo de aquisição acrescido dos ren-
dimentos auferidos até a data do balanço. e) As operações de crédito foram
registradas pelo valor do principal e acrescidas dos encargos até a data do
balanço. f) Outros valores e bens são representados substancialmente por
bens não de uso próprio recebidos em dação de pagamento, disponíveis
para venda. São ajustados ao valor de mercado quando este for menor que
o custo contabilizado, por meio de constituição de provisão para desvalo-
rização. g) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, dedu-
zido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, com base
em taxas compatíveis com o tempo estimado de vida útil econômica dos
bens. h) O Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo são demonstrados
pelos seus valores originais, acrescidos dos encargos e variações mone-
tárias incorridos, deduzidos das despesas a apropriar. As operações pós-
fixadas são registradas pelo valor do principal, acrescidas dos encargos
auferidos até a data do balanço. i) A provisão para férias, inclusive os
encargos sociais, são reconhecidas por competência mensal, segundo o
período incorrido, constituídas com base nos direitos adquiridos pelos
empregados até a data do balanço. k) O encargo do IRPJ é calculado à
alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10%, aplicados sobre o lucro,
após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. A CSLL é
calculada pela alíquota de 20% para as instituições financeiras (15% até
agosto de 2015), incidente sobre o lucro, após considerados os ajustes
determinados pela legislação fiscal. A alíquota da CSLL para as institui-
ções financeiras, foi elevada de 15% para 20% para o período-base com-
preendido entre 1 de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, nos
termos da Lei 13.169/2015 (resultado da conversão em Lei da Medida Pro-
visória (MP) 675/2015.
4. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez     2017     2016
Aplicações em Operações Compromissadas 12.637 14.371
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros - CDI    4.202    3.038

16.839 17.409
5. Operações de Créditos
a) Composição do Total das Carteiras e Prazos

2017      2016
Vicendos

Até Até Acima de
Vencidos 90 dias 360 dias  360 dias    Total       Total

Empréstimos
  e descontos         161    5.348        664             -   6.173     7.080
Total 161 5.348 664 - 6.173 7.080

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 31/12/2017 e 2016 - (Em milhares de reais)

b) Composição da Carteira por Setor de Atividade
Setor privado     2017     2016
Comércio 3.254 6.604
Outros serviços 2.773 272
Pessoa física      146      204
Total 6.173 7.080
c) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa por Níveis de Risco

Provisão para
Total das  Operações de Crédito de

     Operações de Crédito        Liquidação Duvidosa
Nível               .                      Circulante                      Circulante
Risco % Mínimo         2017         2016          2017          2016
AA - 2.469 - - -
A 0,5% 809 1.960 4 (10)
B 1,0% - - - -
C 3,0% - - - -
D 10,0% - 161 - (16)
E 30,0% 2.734 - 820 -
F 50,0% - - - -
G 70,0% - - - -
H 100,0%           161        4.959            161       (4.959)

6.173 7.080 (985) (4.985)
Os empréstimos contratados pelo Banco estão suportados por garantias,
através de notas promissórias. 6. Outros Créditos - Diversos
Curto Prazo     2017     2016
Devedores para compra de valores e bens 3.388  (a) 44
Outros        82          -

3.470 44
(a) Valor referente dação de pagamento do cliente Beydoun Internacional
no valor de R$ 3.588, transferido da conta de Outros Valores e Bens, medi-
ante compromisso firmado através de Instrumento Particular de Compro-
misso de Compra e Venda de Imóvel, vendido para COMERCIAL VAHE
LTDA, pelo valor de R$ 3.700, sendo pago R$ 200 no ato, restando um
saldo de R$ 3.500 para quando assinatura da escritura definitiva. O valor
de R$ 112 referente ao lucro na transação, foi oferecido ao fisco através da
apuração do Lucro real, contudo não foi contabilizado. 7. Outros Valores e
Bens: Referem-se a imóveis para alienação, recebidos em liquidação de
empréstimos de difícil ou duvidosa solução, caso em que deverão vendê-
los dentro do prazo de um ano, a contar do recebimento, prorrogável até
duas vezes, a critério do Banco Central da República do Brasil, conforme
lei nº 4595/1964, art. 35, II, como a seguir:
Imóvel Valor
Apartamento 45 (i)
Total 45
(i) Conforme carta do BACEN, número 117027739 em 29/05/2017, o prazo
legal para alienação dos bens foi prorrogado para 05/06/2018.
8. Imobilizado de Uso                                                 2017    2016

Depreciação Saldo em Saldo em Valor
Custo          Anual   01/01/17 Adições Baixas   31/12/17 Líquido
Móveis e
  Utensílios 93 - - 93 93
Equipamentos 9 - - 9 9
Sistema de Proc.
  de Dados 191 - - 191 191
Veículos          134           -          -          134      134

         427           -          -          427      427
Depreciação Acumulada
Móveis e
  Utensílios 10 % (87) (1) - (88) (87)
Equipamentos 10 % (9) - - (9) (9)
Sistema de Proc.
  de Dados 20 % (186) (3) - (189) (186)
Veículos 20 %         (134)           -          -         (134)     (134)

        (416)         (4)          -         (420)    (420)
Total Líquido 11 (4) - 7 11
9. Depósitos     2017     2016
Com Certificado
CDB Pós 4.991 4.812
10. Outras Obrigações     2017     2016
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados - 1
Sociais e Estatutárias / Fiscais e Previdenciárias 34 43
Credores Diversas        45        44

79 88

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente André Kissajikian - Diretor Executivo Moacir João dos Santos - Contador TC-CRC 1SP111.162/O-3

Aos Administradores e Acionistas do Banco Induscred de Investimento
S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Banco
Induscred de Investimento S.A, que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, inclu-
indo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do
Banco Induscred de Investimento S.A. em 31 de dezembro de 2017 o de-
sempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil apli-
cáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, in-
titulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação ao Banco, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas con-
forme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos:
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório do auditor.: A administração do Banco é responsável por essas
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audito-
ria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração
e, ao fazê-lo considerar se esse relatório está, de forma relevante. Se, com
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração

e da governança pelas demonstrações financeiras.: A administração do
Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na ela-
boração das demonstrações financeiras, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de o Banco continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Banco ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança
do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, toma-
das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nos-
sa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjun-
to, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profis-
sional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

trações financeiras individuais, independentemente se causada por fraude
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi-

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

 2º semestre                   Ano
           2017    2017     2016

Receitas da Intermediação Financeira           1.352   2.722    4.557
Operações de Crédito 636 790 3.073
Resultado de Operações com Títulos,
  Valores mobiliários e Instrumentos
   Financeiros Derivativos 716 1.932 1.484
Despesas da Intermediação Financeira           (946)   2.732   (4.729)
Operações de Captação no Mercado (204) (476) (608)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (794) (1.282) (26.534)
Reversão de Provisão para Créditos
  de Liquidação Duvidosa 52 4.490 22.413
Resultado Bruto da
  Intermediação Financeira             406   5.454     (172)
Outras Receitas (Despesas) operacionais         (1.558)  (3.178)   (2.905)
Rendas de Tarifas Bancárias - - 10
Despesas de Pessoal (355) (694) (658)
Outras Despesas Administrativas (1.087) (2.264) (2.136)
Despesas Tributárias (61) (111) (108)
Outras Receitas (Despesas) operacionais (55) (109) (13)
Resultado Operacional         (1.152)   2.276   (3.077)
Resultado antes da
  Tributação sobre o Lucro         (1.152)   2.276   (3.077)
Provisão para o Imposto de Renda
  Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição
   Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
    (valores correntes)                 -      (14)     (446)
Lucro (Prejuízo) líquido (1.152) 2.262 (3.523)
Lucro (Prejuízo) líquido por Ação - R$ (3,80) 7,47 (11,62)

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.

  Capital Reservas Reserva Lucros (Prejuízos)
    Social    de Capital  de Lucros   Estatuária           Acumulados      Total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 19.000 423 725 1.776 - 21.924
Prejuízo Líquido             -                  -               -                 -                    (3.523)    (3.523)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 19.000 423 725 1.776 (3.523) 18.401
Lucro Líquido 1º Semestre - - - - 3.414 3.414
Reserva Legal - - 171 - (171) -
Prejuízo Líquido 2º Semestre - - - - (1.152) (1.152)
Ajuste da Reserva Legal             -                  -            (58)                 -                         58           -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 19.000 423 838 1.776 (1.374) 20.663
Saldos em 30 de junho de 2017 19.000 423 896 1.776 (280) 21.815
Prejuízo Líquido - - - - (1.152) (1.152)
Ajuste da Reserva Legal             -                  -            (58)                 -                         58           -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 19.000 423 838 1.776 (1.374) 20.663

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
 2º semestre                   Ano

Atividades Operacionais            2017    2017     2016
Lucro (Prejuízo) Líquido (1.152) 2.262 (3.523)
Depreciação e Amortização 2 4 6
Modificações nos Ativos e Passivos
Redução (Aumento) de Aplicações
  Interfinanceiras de Liquidez 5.688 570 (8.937)
Redução (Aumento) de Operações de Crédito (4.615) (3.093) 12.051
Redução de Outros Créditos
  e Outros Valores e Bens 168 163 33
Redução de Outras Obrigações               (1)        (9)       (34)
Caixa Líquido Originado (Aplicado)
  em Atividades Operacionais               90     (103)     (404)
Atividades de Financiamento
Aumento em Depósitos               24      179       441
Caixa Líquido Originado (Aplicado)
  em Atividades de Financiamento               24      179       441
Aumento no Caixa
  e Equivalentes de Caixa 114 76 37
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Início do Exercício 65 103 66
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Final do Exercício             179      179       103
Aumento no Caixa
  e Equivalentes de Caixa 114 76 37

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.

ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,

entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstancias, mas
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles

zadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-

pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional do Banco. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nos-
so relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras individuais ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar o Banco a não mais se manter

e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e
se as demonstrações financeiras individuais representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança, a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identi-
ficamos durante nossos trabalhos. São Paulo (SP), 19 de janeiro de 2018.

ARC & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S
CRC-PE-000355/O-2 - “S” - SP

Antônio Ricardo Fernandes da Cunha
Contador CRC-PE-005508/0 -”S” SP

FRIOPLAST COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-
ME - Torna público que recebeu da SEMA a Licença de Operação nº 14/2018 para
fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e
comercial, peças e acessórios à Avenida Coqueiral, 969, Cidade Seródio, Guarulhos,
através do processo administrativo nº 57952/2016 com validade até 16/02/2022 (4 anos).

SIDERCORT SERVIÇO E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO EIRELI-EPP - Torna público que
recebeu da SEMA a Licença de Operação nº 8/2018 para serviço de corte e dobra de
metais à Rua Irene Padilha Sobral, 29, Jardim Álamo, Guarulhos, através do processo
administrativo nº 5001/2018 com validade até 22/02/2022 (4 anos).

TECNOTOR USINAGEM DE PRECISÃO LTDA-EPP - Torna público que requereu à SEMA
a Licença Prévia e de Instalação para serviços de usinagem, tornearia e solda à Rua
Noraldino Alves de Lima, 208, Água Chata, Guarulhos, através do processo
administrativo nº 13105/2018.

Esse foi o quinto avanço 
consecutivo e a maior 
pontuação desde março 

de 2014, quando o indicador 
marcava 125,8 pontos. No 
comparativo com o mesmo 
mês do ano passado, quando o 
índice registrou 113,8 pontos, 
a elevação foi de 6%. O ICC é 
elaborado mensalmente pela 
FecomercioSP e a escala de 
pontuação varia de zero (pes-
simismo total) a 200 pontos 
(otimismo total).

Ao analisar os dois compo-
nentes do indicador, observa-se 
que o Índice das Condições 
Econômicas Atuais (ICEA) 
cresceu 10,1%, ao passar de 
90 pontos em janeiro para 99,1 
pontos em fevereiro, o maior 
patamar desde março de 2015, 
aproximando-se da fronteira 
dos 100 pontos. Em relação a 
fevereiro do ano passado, a alta 
foi de 32,9%. A FecomercioSP 
ressalta que, desde novembro, o 
ICEA ganhou mais de 26 pontos. 
Já o Índice das Expectativas do 
Consumidor (IEC) registrou 
estabilidade em fevereiro, per-
manecendo em 134,9 pontos. 
Em relação ao mesmo período 
do ano passado, houve uma 
queda de 3,6%.

Segundo a assessoria econô-
mica da Entidade, as condições 
atuais da economia sustentam 
a alta do ICC, enquanto as ex-
pectativas registram relativa 
estabilidade. Ainda de acordo 
com a FecomercioSP, há um 
conjunto de fatores que infl uen-
cia positivamente a percepção 
dos consumidores, como queda 
nos juros; infl ação encerrando 
o ano abaixo do piso da meta; 
recuperação da produção 
industrial e das vendas do 
varejo; sinais de retomada da 
geração de vagas no mercado 
de trabalho; entre outras (AI/
FecomercioSP). 

Índice de 

consumidor 
cresce pelo 
quinto mês 
consecutivo

Em fevereiro, o Índice de 
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Fotos: Divulgação

Especial

Luiz Claudio Ferreira e Gustavo Gomes/EBC

Depois de seis anos sem chuvaradas permanentes 
no sertão, a boa-nova seria um minuto, uma hora a 
mais de água no corpo, no campo, no rio. O serta-

nejo chama de inverno o que é raro. O tempo das águas é 
como um estrondo. A família de Vidas Secas, de Graciliano 
Ramos, se assustou com a chuva que poderia deixar a vida 
sem chão. Oitenta anos depois da fi cção, o sertão também 
tem novos caminhos reais. 

Em pleno semiárido nordestino, o tempo das águas ajuda 
a encontrar soluções para quando não houver nuvem no 
céu. Por ser vital conviver com a natureza tão seca, novi-
dades vêm de cima, do lado, de baixo. Uma delas é uma 
bomba de semente. Alunos da rede pública de Juazeiro 
do Norte e do Crato, no estado do Ceará, transformaram 

a brincadeira de lançar bombinhas criando um estilingue 
maior. A bomba - feita de 20% de barro, 80% de esterco e 
com a semente de alguma árvore escondida no centro - é 
lançada em algum lugar desmatado. 

Nessa época mais molhada, as sementes fi xam melhor 
no chão, conforme explica a coordenadora do projeto, a 
permaculturista Ana Cristina Diogo, que fundou uma ONG 
Juriti, que promove bem mais do que uma brincadeira de 
jogar bombinhas na fl oresta. Ela explica que recuperar 
a mata nativa em regiões sertanejas, como a do Cariri, é 
fundamental para preservar o solo e, por consequência, 
recursos hídricos na Chapada do Araripe.

“É um trabalho de conscientização simples a partir da 
semente. Buscamos caminhos para sermos guardiões. 
Fazemos lançamentos em áreas degradadas. Uma experi-
ência que pode mudar o mundo. Crianças e adolescentes 
ressignifi cam, assim, sua relação com a natureza”, disse Ana 
Cristina Diogo. A ideia é que as crianças passem a conver-
sar em casa e entre elas. Aprendam que o pai da ideia foi 

Alunos da rede pública de Juazeiro do Norte e do Crato, no estado do Ceará, transformaram a brincadeira de 
lançar bombinhas criando um estilingue maior.
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O agricultor Pedro da Silva fez cursos gratuitos para saber trabalhar no campo e apostou nas hortas orgânicas no sertão.
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Soluções sertanejas ajudam a vencer 
a seca no semiárido nordestino

Bomba. A novidade parecia vir 
de cima. Como uma brincadeira 
de ataque. Não só do desenho 
fustigado feito das nuvens, como 
se fossem moldados a mão. No 
tempo invernoso de início do ano, 
a novidade surge em temporais tão 
rápidos que, em poucos instantes, 
transformam a areia em barro

um japonês Masanobu Fukuoka (morto em 2008), que fez 
história com o cultivo por meio de “bombas” na Tailândia 
e em alguns países africanos. 

No século XXI, os fi lhos de “fabianos” e “vitórias”, agora 
com nome e ideal, que-
rem espalhar a novidade 
na mesma velocidade que 
semeiam as plantas. Os 
próprios jovens junto com 
estudantes universitários da 
região criaram um programa 
na internet para promover 
conscientização em relação 
ao meio ambiente, o Vem me 
Ver. Com vinheta de abertura 
e entrevistas, as notícias são 
como bombas de cidadania 
e sonhos.

Fruto e 
cobertura morta

Outro exemplo é do agri-
cultor pernambucano Pe-
dro Gonçalves da Silva, hoje 
com 65 anos, que chegou ao 
Ceará como vaqueiro, mas 
resolveu aproveitar cursos 
gratuitos para trabalhar no 

campo. Criou 13 fi lhos ao apostar em hortas orgânicas. A 
família inteira mora no mesmo terreno, em casas de taipa 
que eles ergueram com os próprios braços. Já pensou 
até em ir embora, tais foram os prolongados períodos 
de estiagem. 

No entanto, aprendeu a conviver com a falta de chuva a 
partir da reutilização da água e com coberturas de plantas 
mortas nos corredores que ajudam a manter a umidade nas 
hortas de arroz e milho. Com um detalhe: nada de veneno 
nas plantas. A fi lha de Pedro, a professora e pedagoga Joana 
Ferreira Gonçalves, de 35 anos, em um turno, espalha a ideia 
de preservação, na outra parte do dia, cuida da plantação. 

“A gente tem que diminuir o consumo e reutilizar a água, 
como a do banho. Nós passamos a plantar em pneus, usamos 
cobertura morta. Essa ideia de não usar agrotóxico protege 
todo o meio. Isso tudo começou com a minha mãe”, conta. 
Dona Bia, que morreu há dois anos, foi a incentivadora de 
não usar agrotóxico e de preservar mais a água, uma visão 
mais completa do habitat. 

“Envolvemos a comunidade inteira e não só a família. 
Banimos veneno de vez. Fizemos o ecossistema acontecer. 
Atraímos a joaninha, por exemplo, que se alimenta do pulgão, 
praga da plantação. A gente conscientiza os vizinhos, as 
escolas. As crianças tocam muito os pais”, relata a profes-
sora. “Tudo o que você plantar aqui dá, mesmo com pouca 
água”, complementa. Joana, inclusive, criou os próprios 
defensivos por meio de experimentações (usa de urina de 
vaca e até pimenta) e inspirações em cursos oferecidos 
pela prefeitura e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) na região.

Estratégia está também na horta do agricultor Francis-
co Salustiano da Silva, de 32 anos. Ele já colocou o pé na 
estrada atrás da chance de plantar uva. Saiu de Juazeiro, 
na Bahia, para a xará cearense Juazeiro do Norte onde 
implementou o que aprendeu. “Para a uva, não precisa 
de muita água. É uma fruta adaptada para o semiárido. 
Nós usamos a cobertura morta e molhamos duas vezes na 
semana, é o sufi ciente”. 

O resultado da plantação ele vende na cidade. Os agricul-
tores da região trabalham com gotejamento e microaspersão 
de água para gastar menos, a exemplo do que ocorre em 
outras regiões e países de prolongadas estiagens.

Partindo para o sertão central do Ceará, estado com 
maior porção de semiárido do Brasil, o cenário cinza e de 
cactáceas faz com que moradores e produtores criem so-
luções diferentes. Cataventos para bombear a água com a 
força do vento, e não de um motor, fazem parte do cenário.

À beira da estrada, uma pequena hortinha suspensa no 
rumo de Quixeramobim. Francisco Silva, de 45 anos, e 
o fi lho, Antônio, de 20, plantam hortaliças em estrutura 
improvisada acima do chão com irrigação a partir de 
um poço de aluvião. Com menos terra, a ideia é utilizar 
menos água. “Estamos há muito tempo sem uma chuva 
mais forte”, diz o pai. O cultivo é para a própria família. 
Os ganhos, por sua vez, vêm do trabalho em uma fazenda 
para criar gado.

A bomba - feita de 20% de barro, 80% de esterco e com 
a semente de alguma árvore escondida no centro - é 

lançada em algum lugar desmatado.
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News@TI
a tomada de decisão e planejamento estratégico da cadeia produtiva 
(www.atech.com.br).

Twitter lança funcionalidade que permite salvar 
Tweets para ler posteriormente

@Para facilitar o acesso dos usuários a conteúdos de seu interesse 
a qualquer tempo, o Twitter lança hoje (28) em todo o mundo a 

funcionalidade de salvar Tweets. A ideia é que seja possível guardar, em 
uma lista à qual só o próprio usuário tem acesso, Tweets para consumo 
a qualquer hora - uma solução para quando não há tempo de explorar 
todas as informações no exato momento em que o usuário está nave-
gando pela plataforma. Além disso, o novo ícone de "compartilhar", 
em que a novidade está inserida, torna ainda mais fácil enviar Tweets 
via Mensagem Direta (DM) ou para outros canais além da plataforma.

  
Atech fi rma parceria com ReliaSoft Brasil 
com foco no portfólio de Gestão de Ativos

@A Atech, empresa do Grupo Embraer, especializada no desen-
volvimento de soluções para missão crítica e tecnologias para 

apoio à tomada de decisão, anuncia parceria com a ReliaSoft Brasil, 
especializada na difusão do conhecimento em engenharia da confi a-
bilidade. As empresas vão atuar conjuntamente focadas no portfólio 
de Gestão de Ativos da Atech, oferecendo ao mercado soluções que 
poderão reduzir em até 30% os custos com manutenção de ativos e 
até 70% os custos para compra de peças de reposição. Unindo a ex-
periência no desenvolvimento de soluções da Atech e as metodologias 
de análise da confi abilidade de ativos da Reliasoft Brasil, as empresas 
irão gerar cenários detalhados para redução de riscos relacionados 
aos processos produtivos e, principalmente, vão ter subsídios para 

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

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Até o fi nal de 2017, toda 

vez que eu lia algo sobre 

"Bitcoin" eu imediatamente 

torcia o nariz, pois não 

pretendia desperdiçar 

meu tempo com promessas 

de ganhos suntuosos e 

rápidos com zero esforço, 

pois o limite entre esta 

proposta sedutora e um 

“171” fi ca em linha muito 

tênue

Por outro lado, "criptomo-
edas" estavam distantes 
demais dos meus inte-

resses para aplicar tempo em 
pesquisas que satisfariam todas 
as perguntas que eu sempre tive 
sobre o tema. Mas, o dia para 
saber mais fi nalmente chegou, 
e afi rmo: não tem a ver com a 
valorização de 2017.

Primeiro, foi um artigo de um 
cliente que tratava do lança-
mento de uma criptomoeda da 
Kodak. Como assim uma moeda 
Kodak? Pensei. Então, no mes-
mo dia houve uma menção iné-
dita em reunião interna ofi cial da 
nossa consultoria e exatos dois 
dias depois, uma grande amiga 
disse que queria me apresentar 
uma pessoa pra falar de Bitcoin. 
A sincronicidade dos eventos 
foi sufi ciente para despertar 
minha atenção. Naquele fi nal 
de semana estava determinado 
a começar a entender.

Só precisei de três horas para 
me dar conta que eu havia dormi-
do tanto quanto Rip Van Winkle 
e, entre uma pesquisa e outra, 
me perguntava perplexo onde 
estive nestes 10 anos para ter 
perdido tanto disso. O assunto 
logo se tornou tão expressivo a 
mim que não tenho difi culdade 
de admitir que virou obsessão.

No entanto, saibam logo: não 
estou aqui para validar que 
criptomoedas são ótimos inves-
timentos, tampouco para bradar 
que a tecnologia empregada 
destituirá governos, bancos ou 
poderosos com uma verdadeira 
migração do poder para as pes-
soas. Por honestidade, menciono 
que sequer sou especialista 
(não estou certo que alguém 
no mundo seja). Mas, se você 
chegou até aqui e não sabe o 
que são criptomoedas e como 
elas funcionam, eu os convido a 
participar da construção deste 
conhecimento.

Nesta primeira etapa, eu relato 
as perguntas que eu tinha até 
muito pouco tempo atrás:
 • Qual é o lastro da criação 

monetária de criptomoe-
das? Ou é fi duciária?

 • Em que se sustenta a eleva-
ção disruptiva da cotação?

 • Como ela é negociada? E 
por quem?

 • Como é convertida em mo-
edas nacionais?

 • Qual é o grau de risco en-
volvido?

 • O que signifi ca a mineração? 
E como alguém sabe que 
encontrou um "diamante" 
nomeado bitcoin?

 • Quantas criptomoedas 
existem e quais são as prin-
cipais?

 • Quais instituições/marcas 
de renome mundial apoiam 
sua existência? Pois há 
nomes "de peso" que con-
denam seu futuro.

 • Por que criptomoedas 
consomem tanta energia 
elétrica? Qual é, sequer, a 
relação entre eles?

Nossa jornada começa em 
2008. Apesar de muitos autores 
correlacionarem o início das 
criptomoedas com a crise mun-
dial daquele ano, pessoalmente 
não encontrei referências que 
suportasse essa correlação. Há, 
de fato, um trabalho de nove 
páginas divulgado como o títu-
lo de "Bitcoin: a peer-to-peer 
electronic cash system" cujo 
autor é "Satoshi Nakamoto". 
Até hoje ninguém sabe afi rmar 
se Satoshi é uma pessoa real, 
ou mesmo um pseudônimo para 
um grupo. O que se sabe é que 
ele assinava artigos frequentes 
no fórum Bitcoin.org, mas ele 
"desapareceu" da internet em 
dezembro de 2010, data de sua 
última postagem no fórum que 
fundou. Sua identidade real 
permanece anônima, que pode 
ser só mais uma jogada de ma-
rketing no fi nal das contas, ou 
alguém que realmente temia por 
sua vida para não aproveitar das 
oportunidades de negócio que 
sua fama faria surgir.

Entretanto, seu trabalho já 
havia ganho notoriedade sufi -
ciente para não depender mais 
de seu fundador, pois antes de 
entendermos o Bitcoin, a grande 
contribuição de Satoshi, na mi-
nha opinião, está na tecnologia 
que o suporta. Uma ideia ele-
gante de tão simples, ainda que 
noções avançadas de tecnologia 
da informação sejam emprega-
das no processo, pode se tornar 
a próxima evolução da internet, 
pois ele reuniu em um só lugar: 
criptografi a, peer-to-peer (P2P) 
e computadores trabalhando 
em rede, mecanismos contra 
fraudadores, eliminação de 
intermediários em transações 
fi nanceiras, criação de moeda 
digital para incentivar a adoção 
do modelo de negócio, paga-
mentos instantâneos de e para, 
qualquer lugar do mundo, força 
de elos unidos para uma corrente 
e a construção de confi ança em 
relações humanas interpessoais.

O que é importante entender 
é que a primeira evolução da 
internet foi o compartilhamento 
rápido de informações por meio 
da rede mundial de computado-
res. Tornou-se possível receber 
um e-mail escrito na Austrália 
há poucos segundos (enquanto 
uma carta levaria um mês, isso 
depois da pessoa ir aos correios 
postá-la), assistir a um vídeo ao 
vivo de um alpinista escalando a 
K2, ouvir uma música lançada há 
poucos minutos por seu artista 
favorito, entender matemática 
por uma aula escrita por um 
búlgaro ou ler uma notícia de 
ocorreu a 1 minuto no Afega-
nistão. Todas as fronteiras e 
barreiras foram rompidas de 
uma só vez no que se tratava 
de informações, documentos, 
notícias e vídeos. Basta lembrar 
que há poucos anos a Red Bull 
transmitiu ao vivo o salto do 
paraquedista Felix Baumgartner 
direto da extratosfera.

Mas, no que diz respeito à 
música, por exemplo, percebe-
mos que havia um problema. 
O Napster nos ensinou que a 
facilidade de compartilhamento 
poderia infringir leis e atrapalhar 
setores da economia. E um des-
tes problemas sérios permanecia 
insolúvel. Chamado de "double-
-spending problem" ou problema 
do gasto duplo, está relacionado 
ao dinheiro digital. O que ocorre 
é que quando compartilhamos 
documentos, vídeos e e-mails na 
internet, não enviamos a origi-
nal, enviamos uma cópia. Com 
dinheiro, isso não é possível, pois 
o princípio do valor da moeda é 
garantir com 100% de certeza 
que se eu te pagar R$ 100 por 
um serviço, eu não tenho mais 
acesso aos mesmos R$ 100 para 
pagar a outra pessoa. Ele deixa 
de ser meu para ser de alguém. 
Se falhasse o controle, aquela 
moeda perderia todo seu valor 
em tempo mais rápido que você 
poderia gastá-lo.

As nove páginas do Satoshi 
Kakamoto em 2008 falam de 
uma tecnologia aplicada a um 
processo que se destina não 
apenas a resolver o double-
-spending, mas também cortar 
a necessidade de intermediários 
no processo para torná-lo mais 
democraticamente acessível a 
todos. Ele parte do princípio 
que um grupo de pessoas se 
destinaria a hackear o sistema 
e constrói todo um racional de 
forma a desincentivar o mau uso 
da capacidade intelectual deste 
grupo de pessoas, enquanto o 
incentiva a trabalhar em prol do 
novo sistema, pois eles podem 
ser melhor recompensados. 
E propõe, enfi m, um modelo 
baseado em compartilhamento 
público de informações de cré-
dito e débito de moeda entre 
pessoas, com o máximo possível 
de segurança para elevar sua 
credibilidade por meio de crip-
tografi a, baseado em mecânica 
de mineração para remunerar 
aqueles que trabalham em prol 
do sistema.

Naturalmente, tem mais coisa 
que a gente precisa saber para 
entender. Para mim foi bastante 
confuso no início, mas ao mesmo 
tempo fascinante. Desta forma, 
pretendo te ajudar a entender 
a tecnologia e ao mesmo tempo 
absorvê-la, de forma a cristalizar 
o conhecimento em você e em 
mim ao mesmo tempo.

 
(*) É  Head de Análise de Mercado e 

sócio da Topper Minds.

Criptomoedas: do que 
você está falando?

Thiago Las Casas (*)

Phong Lee (*)
 

Por isso, decidi compartilhar minha visão e a correlação 
direta entre transparência e rentabilidade, e também a 
respeito de como a democratização dos dados e adoção de 

análises e mobilidade são pontos de missão crítica para melhorar 
a efi ciência organizacional. 

 
Tenho total convicção de que as empresas que serão bem 

sucedidas no futuro são as que utilizam dados para inovar seus 
processos. Por isso, decidimos beber do nosso próprio champagne 
e usamos a nossa plataforma de analytics para impulsionar nosso 
negócio. E os resultados foram positivos. Em 2017, aumentamos 
a margem operacional de zero para 25%. Embora haja trabalho a 
ser feito e a jornada continue, acho importante elencar os cincos 
elementos que embasaram essa estratégia. 

1. Prestação de contas 

Atribuir responsabilidades e fazer com que todos tenham cons-
ciência da importância do seu papel para a organização foi parte 
importante deste processo. Quando iniciamos nossa jornada para 
aumentar a lucratividade, tínhamos mais de 200 unidades de ne-
gócios com esse objetivo. Reorganizamos as equipes, designamos 
seus deveres e criamos métricas para as áreas de negócios - desde 
planejamento, RH, recrutamento e consultoria, suporte técnico e 
desenvolvimento de produtos. Desmistifi camos a questão "eu sou 
o dono da informação" e incentivamos o compartilhamento. Mais 
de 40 dashboards, liberados por toda empresa e em dispositivos 
móveis, trouxeram uma visão geral do que cada um dos níveis 
hierárquicos estava trazendo de retorno, as obrigações indivi-
duais, o cumprimento ou não das métricas, atestando a origem 
de cada um dos relatórios. Assim, todos passaram a saber como 
melhorar não só seu desempenho, como também o da empresa  
como um todo por meio do uso da inteligência analítica.  

2. Empoderamento 

Ser transparente com nossos líderes e dar autonomia para que 
tomem decisões sobre a sua área de negócio pode ser vantajoso 
de diversas maneiras. Abrir, democratizar os dados e incorporar 
Inteligência analítica faz com que as pessoas sintam-se parte 
atuante e passem a agir agora e não mais esperarem até amanhã. 
Então, não se trata de aprimorar apenas a efi ciência operacional, 
mas sim melhorar a agilidade e provocar mudanças na empresa. 
Acreditamos no poder que decisões mais informadas têm nos 
resultados das unidades de negócios.

3. Transparência 

Levar a inteligência analítica para todos os cantos, além das ca-
madas gerenciais, é também sinônimo de transparência. Trata-se 

Cinco dicas para disseminar 
a inteligência analítica por 

toda a organização
Qual o papel do CFO na disseminação da inteligência analítica nas organizações? Essa é uma pergunta 
que temos ouvido bastante em nosso dia a dia e que recentemente discuti com outros profi ssionais 
que estão à frente de áreas fi nanceiras em empresas ao redor do mundo

de um conceito razoavelmente novo, surgido há mais ou menos 
cinco anos, que derruba a teoria de atender, sob demanda, ape-
nas quem tem relação direta com aquele dado ou, o que é pior, 
guardar a informação para si. Claro que nem toda informação 
deve ser visível a todos. Mas, para isso usamos critérios e con-
troles de acesso capazes de proteger dados e métricas sensíveis 
e também confi guramos assinaturas dinâmicas para distribuir 
para as pessoas certas o que é de seu interesse. É preciso levar 
em consideração que a não abertura das informações, o não 
compartilhamento e a não democratização com segurança podem 
fazer com que no futuro próximo você deixe de existir ou tenha 
que modifi car completamente seu negócio.

4. Agilidade 

Não basta falar só em empoderamento, transparência e pres-
tação de contas sem fazer uma reviravolta e criar uma estrutura 
ágil para que essa informação seja consumida. O usuário tem que 
ter a capacidade de criar e modifi car seus próprios relatórios, sem 
envolver TI, mas também sem comprometer os dados. A decisão 
de espalhar dashboards em painéis por toda a empresa e mostrar, 
em tempo real, o que acontece nos negócios, sem dúvida ajudou 
na busca por melhores resultados, pois abriu espaço para que 
outras pessoas passassem a dar suas contribuições "out of the box".

5. Escalabilidade 

Nesse processo, aprendemos que o mais importante foi fo-
car na velocidade da implantação, colocar os primeiros passos 
em prática e aumentar a adesão dos funcionários, ao invés de 
protelar e aguardar um perfeccionismo na execução. Nossa 
previsão fi nanceira e orçamento foram desenvolvidos em três 
meses, incluindo a integração com mais de 10 fontes de dados, 
implementação de painéis de controle e relatórios em âmbito 
corporativo, atualizações e melhorias necessárias. Em paralelo, 
também designamos responsabilidades relacionadas a lucros e 
perdas, melhorando a qualidade e precisão de dados da nossa 
organização e permitindo recursos de gestão e desenvolvimento 
mais efetivos - o que foi um sucesso maior do que imaginávamos.

 
Em suma, embora muitos CFOs ainda considerem que com-

partilhar informações esteja atrelado a perda de poder, nossa 
estratégia de disseminar a inteligência analítica por toda a 
organização prova o contrário. Melhoramos a rentabilidade e 
fomos capazes de mover a folha fi nanceira da organização em 
uma direção positiva, alcançando resultados e conquistando os 
nossos objetivos sem recursos exaustivos. Compartilhar e prover 
informação ajuda um CFO a aumentar a sua relevância tanto 
para os negócios como diante das demais áreas da empresa. E 
controlar dados não faz mais sentido na era da transformação 
digital, quando transparência e imediatismo são cruciais.

 
(*) É CFO da  MicroStrategy (Nasdaq: MSTR), líder mundial no fornecimento de 

plataformas analíticas e software de mobilidade 

Um estudo recente da CompTIA (2014) 
indica que, mesmo com a maioria masculina 
no mercado, ocupando 76% dos cargos 
de tecnologia, a quantidade de mulheres 
que se sentem realizadas, reconhecidas 
e satisfeitas com suas remunerações é 
superior à dos homens (79% a 70%, 71% 
a 61% e 71% a 60%, respectivamente). 
Além disso, 73% das mulheres acreditam 
que usam suas habilidades e talentos no 
trabalho, contra 65% dos homens.

No entanto, as mulheres sofrem muitas 
difi culdades e impedimentos na área. 
Quantos processos seletivos recusam 
mulheres com fi lhos? Quantas insinuações 
preconceituosas já não ouvimos trabalhan-
do? Acredito que exemplos como Ginni 
Rometty, CEO da IBM, não ligaram muito 
para isso; pelo contrário. As mulheres 
que escolhem trabalhar nesse mercado se 
comprometem, e pra valer. 

E esse fato é histórico. Desde o início 
da computação, mulheres como Ada King, 

Mulheres crescem no mercado de TI
e a se profi ssionalizar nessa área. Grace 
Hoper, conhecida como criadora da ex-
pressão bug após encontrar um inseto 
dentro de um computador, também é um 
exemplo — dentre outras inspirações.

Como em qualquer outra área, as 
mulheres devem escolher e lutar pelos 
objetivos que desejarem. Os exemplos 
de ontem são os de hoje e os exemplos 
de hoje serão os de amanhã, o que vai 
tornar a presença das mulheres no seg-
mento de TI cada vez mais irreversível. 
Questionamentos relacionados à falta de 
mulheres no mercado de tecnologia serão 
cada vez mais inadequados e sem sentido. 
O certo a se questionar é: por que ainda 
existem pessoas que fazem algum tipo de 
distinção em relação a isso? A tecnologia 
está avançando, que tal realizarmos um 
upgrade também?

(Fonte: Jéssica Estillac, Analista de Infraestrutura 
da DBACorp).

considerada a primeira programadora da 
história, estiveram presentes e estimulam 
profi ssionais de todo o mundo a estudar 
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Esta sexta é o décimo quinto dia da lunação. Mercúrio em bom aspecto com Júpiter leva a uma comunicação fácil que dá possibilidade de 

enxergar a situação a volta de maneira mais ampla. Muito otimismo e busca por um melhor entendimento. A Lua em bom aspecto com 

Plutão renova as emoções, mas o início da tarde pode ser um pouco tenso. A Lua em aspecto negativo com Marte aumenta a irritação. 

No fi nal da tarde será possível relaxar. A Lua em aspecto com Júpiter nos deixa mais compreensivos. A noite pode ser um pouco mais 

difícil para os relacionamentos. A Lua forma aspectos tensos com Mercúrio e Vênus que leva a muita conversa. Às 20h51 a Lua vai fi car 

fora de curso. O melhor a fazer é relaxar mais cedo na noite desta sexta. 
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Só irá resolver situações que ainda 
o perturbam depois que o Sol 
estiver em seu signo e passar o 
aniversário. A refl exão e a meditação 
são fundamentais para alcançar 
aquilo que deseja. A Lua em aspecto 
negativo com Marte aumenta a 
irritação. No fi nal da tarde será 
possível relaxar. 78/578 – Azul.

Evite assumir novos desafi os, faça 
o que já sabe, com gente confi ável, 
e vasculhe aquilo que possa ser 
retomado. Um novo ciclo profi ssional 
pode estar começando. A Lua forma 
aspectos tensos com Mercúrio e 
Vênus que leva a muita conversa. 
95/495 – Branco.

Muita habilidade nas negociações 
profissionais e nas relações de 
negócios comerciais.  Tenha 
cuidado para que suas ambições 
não o deixem ver a realidade à volta. 
Use de determinação com o Sol 
transitando em Peixes. Muito pique 
e disposição à noite para a relação 
a dois. 31/631 – Amarelo.

Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer no trabalho e a cautela é 
a melhor atitude. O desprezo pela 
prudência e autoridade perturba 
no começo da noite desta sexta. 
Aumenta a pré-disposição ao ciúme, 
à desconfi ança e a necessidade de 
se controlar o parceiro. 56/456 – 
Branco.

O elemento positivo é a sensibilidade 
diante da manifestação dos 
sentimentos e do profundo senso 
social. Terá melhoria também da 
situação material e fi nanceira com 
entrada de um benefício. Ouça 
opiniões antes de agir, pois podem 
ajudar muito. Cuide do bem-estar e 
da saúde. 53/653 – Amarelo.

Um bom momento para alcançar 
a paz em seu ambiente com o Sol 
transitando em Peixes. Está sujeito 
a enfrentar confl itos pessoais por 
suas atitudes críticas ou detalhistas 
demais. Tem tudo para tornar a vida 
e o mundo a sua volta bem melhor se 
souber agir. 56/556 – Verde.

O interesse por novas formas 
de manifestação artística surge 
de forma intensa e dominante 
nos pensamentos. Não revide 
provocações que sofrer no ambiente 
de quem não tem afi nidade. Uma 
fase de fortes emoções demonstre 
tudo o que se passa no seu íntimo. 
57/857 – Amarelo.

Muito entusiasmo nas relações 
sociais, levando-o a encantar 
as pessoas próximas, amigos e 
familiares. A Lua em aspecto 
com Júpiter nos deixa mais 
compreensivos. A noite pode ser 
um pouco mais difícil para os 
relacionamentos. 23/523 – Amarelo.

A Lua forma aspectos tensos com 
Mercúrio e Vênus que leva a muita 
conversa. O forte romantismo irá 
trazer momento que promete ser 
bem mais feliz. Compromissos 
materiais também serão produtivos 
e trarão lucros bem maiores. Use a 
sua persistência e coragem no fi nal 
do dia. 67/867 – Branco.

Tente realizar o que não deu certo 
antes, mais uma vez. Desta vez 
poderá obter o sucesso desejado, 
desde que acredite no que faz e 
deseja alcançar. A cautela com 
dinheiro é a melhor atitude para 
evitar tensões mais tarde. Pode 
perder por não valorizar aquilo que 
possui. 54/654 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Plutão 
renova as emoções, mas o início 
da tarde pode ser um pouco tenso. 
Encare tudo dentro da realidade 
do dia a dia, sem deixar de manter 
a cautela. Evite o sentimento de 
posse e controle o seu ciúme. 
75/775 – Branco.

Mercúrio em bom aspecto com 
Júpiter leva a uma comunicação fácil 
que dá possibilidade de enxergar a 
situação a volta de maneira mais 
ampla. Siga adiante tomando alguma 
decisão importante. Aceite opiniões 
para tornar sua vida melhor neste 
mês de março e no resto deste ano. 
68/668 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 02 de Março de 2018. Dia de São Simplício, Santa Inês de Praga, 
São Jovino, Santa Januária, e Dia do Anjo Poiel, cuja virtude é a generosidade. 
Dia da Poesia e Dia Mundial da Oração pela Unidade e pela Paz. Hoje 
faz aniversário o cantor Jon Bon Jovi que faz 56 anos, o jogador de futebol 
França que nasceu em 1976 e o cantor Chris Martin que completa 41 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é sempre sensível e intuitivo. 
Sendo objetivo e empreendedor, se sai bem trabalhando em parceria. 
É também bem prático e determinado. Muito sensível e atencioso, usa 
os seus conhecimentos para ajudar o próximo. É muito querido por 
todos devido a sua modéstia, humildade e bom humor. Idealista e com 
muito senso de dever e responsabilidade precisa aprender a equilibrar 
os ideais com as obrigações. Consegue sucesso fi nanceiro graças ao seu 
talento e modo de ser. No lado negativo, pode ser orgulhoso, ambicioso 
e querer sempre se sobrepor aos seus semelhantes.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões 
financeiras. Em sua casa, negócios promissores à 
frente. Ser roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra 
pessoa, sua descrença não o deixa prosperar. Matar um, 
infortúnio. Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, 
irá superar difi culdades. Fazer parte de um bando e ser 
um ladrão, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

Simpatias que funcionam
Simpatia contra vizinhos e outras pessoas 

fofoqueiras: Se você tem uma vizinha fofoqueira, faça 
esta simpatia numa sexta-feira: Pegue 100g de pimenta-
malagueta e coloque para ferver em 1 litro com água. 
Depois deixe esfriar e encha uma garrafa com o líquido. 
Feito isso, derrame um pouco desse preparado no portão 
da casa da vizinha fofoqueira. O que sobrar na garrafa, 
enterre com a mesma, em um jardim perto de sua casa 
ou em um vaso com a planta comigo-ninguém-pode. 
Nunca conte para ninguém sobre a simpatia.
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BUGIGANGAS
CNITEROI

FARRVOM
ROCOCOAÃ

COMISSARIO
UMACAOAB
AOASIA
DISPUTAC

TOCAIARRA
ÇUOOXUM

PABLOBAOBA
NACINDIR
TRINETOT
EFINESSE

2/in. 3/far. 4/bien — oxum. 5/baobá. 6/rococó. 7/finesse. 8/atroante. 10/giroscópio.

Artigos
baratos e
de baixa

qualidade

Cidade do
RJ, onde 
se encon-
tra o MAC

Dar a volta
por (?):
superar
(pop.)

Rival do
CRB no
futebol

alagoano

Símbolo 
de massa

(Fís.)

Desdobra-
mento

artístico
do Barroco

A cor mais
feminina 

do guarda-
roupa

(?)
Gordon,

aliado de
Batman

A classe
no topo da
pirâmide

social

O continen-
te onde se
localiza o
Everest 

(?)
eleitoral,
atração
política

Menina ou
moça, no
tempo im-
perial (BR)

Montar
armadilha 
para pegar

a caça 

Cenário
típico dos 
comerciais
de cerveja

(?) Picasso,
pintor es-
panhol de 
“Guernica”

Confede-
ração da
indústria
(sigla) 

Formato a-
proximado
do oceano
Atlântico

Refina-
mento de
maneiras

(fr.)

Dentro,
em inglês

Dispositi-
vo do piloto automá-

tico de aeronaves

Duas opções para se “temperar”
o café ou a caipirinha

Latitude
(abrev.) 
Bruma;
neblina

Ordem dos
advogados

(sigla) 
Barulhento

Maior
(síncope)

“Cerebral”,
em AVC

Longe, em
inglês

Pedra
vermelha
Pessoas a-
madas (gír.)

Orixá da
sedução
Bem, em
espanhol

Protagonis-
ta de “O Alienista”,

de Machado de Assis

Parceiro do Gordo, no
Cinema

Árvore 
de tronco 
muito largo
Dividir-se

Filho do
bisneto

“A esmola
quando

(?) muita
o santo 

desconfia”
(dito)

Cama usa-
da em am-
bulâncias (?) Fernan-

des, cantor
baiano 
de Axé

Isabelle 
Carré, atriz
francesa 

O “Pagode da Ofensa 
– O Show de Humor”, 
estreia em 8 de março

O grupo formado por 
Eros Prado, Xaxá, Lelê 
e Tatá reúne hoje mais 

de 3 milhões de seguidores 
no YouTube, ultrapassou 300 
milhões de visualizações em 
vídeos, mais de 900 mil se-
guidores no Facebook e mais 
de 130 mil no Instagram. O 
grupo leva ao palco quadros 
mais pedido do canal, como 
“As Paródias da Ofensa”, 
“Cantadas da Ofensa”, “Due-
los de Rimas” e “Trotes da 
Ofensa”, onde o público tem 
a oportunidade de trolar seus 
próprios amigos. Irreverente e 
dinâ mico o Show de Humor” 
tem uma pegada mais leve do 
que estamos acostumados a 
conferir na internet. O show 
percorreu mais de 30 cidades 
do Brasil em 2017, e já  iniciou 
a turnê  2018. No ano de estreia 

Os humoristas Eros Prado, Xaxá, Lelê e Tatá entram em cartaz em 8 de março.

O projeto Rindo!, com 
Marco Zenni, Victor Camejo, 
Rogério Vilela, Zé Neves, 
Patrick Maia e Fábio Gue-
ré*, o show vai além de um 
palco e microfone. Agora o 
show conta também com o 
“Rindo de Tudo”, um quadro 

em que os humoristas se 
revezam para comentar, de 
uma forma muito engraça-
da, as melhores notícias ou 
imagens que bombaram na 
internet durante a semana. 
Ganha aquele que interagir 
melhor com o tema abor-

dado. E quem decide isso? 
O público. Toda semana 
com temas diferentes, e as 
gargalhadas são garantidas.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. 
Paulista, 900, Bela Vista. Sábados 
às 23h59. Ingressos: R$ 70 e R$ 35 
(meia). Até 31/03. 

“Pagode da Ofensa –
O Show de Humor”
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do formato de teatro, o grupo 
percorreu todas as regiões do 
país e, além da apresentação, 
o quadro trotes da ofensa é 
gravado transformando-se 

em conteúdo para o canal do 
youtube do grupo. Mesmo 
vindo de um canal polê mico, o 
show é  recheado de improvisos 
inteligentes e divertidos, com 

ú nica fi nalidade: divertir todos, 
de todas as idades.

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900. 
Quintas às 21h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 
(meia). Até 29/03.

Marcela Tavares

A humorista Marcela Tavares reestreia temporada do show 
“Danos Morais” em 17 de março. Neste show, Marcela Tavares 
apresenta textos inéditos, com piadas fortes, que nos faz pensar 
e rever conceitos de uma maneira extremamente bem humorada 
(há controvérsias). Os assuntos vão de política, sexo, feminismo, 
redes sociais até histórias do cotidiano que geram identifi cação 
imediata e hilária por parte do público. “Danos Morais” não é um 
solo de stand-up comum. O espetáculo conta com momentos de 
grande interação com a plateia, entre elas o grupo de whatsapp 
que é formado pela própria humorista e que inclui todos aqueles 
que foram assisti-la. A facebooker usa recursos como projeções 
interativas, sons, vídeos e internet para criar uma atmosfera de 
profunda imersão do público no espetáculo. Durante a apresentação 
os momentos de improviso são um show à parte. Marcela interage 
com o público transformando-os em parte integrante do espetáculo. 

Serviço: Teatro Renaissance, Al. Santos 2233. Sábados às 23h59. Ingressos: R$ 
60 e R$ 30 (meia). Até 07/04.

“Danos Morais”
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Marcela Tavares
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Obstáculos
Neste dia da sua vida querido 
amigo(a), acredito que Deus 
quer que voce saiba ...QUE OS 
OBSTÁCULOS NÃO SE OPÕEM 
A VOCÊ, MAS SIMPLES E GEN-
TILMENTE REENCAMINHAM 
VOCÊ...É importante não ver 
o que se coloca em seu cami-
nho com seu “inimigo”. Esse 
pode frequentemente ser seu 
melhor amigo, levando você a 
um desvio que o conduz para o 
que poderia ter sido sua maior 
pedra no caminho. Envie uma 
palavra de gratidão, então, para 
qualquer coisa que pareça estar 
“se opondo” a você agora. Todas 
as coisas na vida acontecem para 
o bem. Confi e em Deus sobre 
isso. Amor, seu amigo.

Neale Donald Walsch.

Refl exões
O artista “Carlinhos Ver-

gueiro“, apresenta o show “O 
Cúmulo do Samba”, que conta 
com obras autorais, como “To-
mou seu remédio hoje” (Carli-
nhos Vergueiro), “O cúmulo do 
Samba” (Carlinhos Vergueiro), 
“Pra quem não sabe” (Carli-
nhos Vergueiro), “Como um 
ladrão” (Carlinhos Vergueiro), 
“Por que será” (Carlinhos 
Vergueiro/ Toquinho/ Vinicius 
de Moraes) e “Torresmo à mi-
lanesa” (Carlinhos Vergueiro 
/ Adoniran Barbosa), além de 
clássicos como “Capoeira do 
Arnaldo” (Paulo Vanzolini) e 
Tradição (Geraldo Filme).

Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí, 554, 
Santa Paula,  São Caetano do Sul. Sexta (9) 
às 20h. Entrada franca.

Samba 

Carlinhos Vergueiro.
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Em tempos de mídias 

sociais, o trabalho 

dos Recrutadores e 

Headhunters à procura 

de talentos vem 

passando por algumas 

transformações, através 

de uma busca mais 

ativa em redes como o 

LinkedIn, por exemplo

Focado em conectar pes-
soas entre si e com as 
empresas, essa rede vem 

desenvolvendo novas soluções 
na busca de profi ssionais, se 
tornando aliado para a área 
de Recrutamento e Seleção, 
bem como para os usuários em 
busca de novas oportunidades. 
As redes sociais nos dias de 
hoje são parte da estratégia de 
contratação, tornando o traba-
lho mais efetivo e focado. Elas 
auxiliam a encontrar candidatos 
mais alinhados às necessidades 
da empresa, tanto ativos quanto 
passivos. 

Para que a empresa tenha vi-
sibilidade nessas redes, torna-se 
importante desenvolver a marca 
como empregadora. Ao utili-
zá-las para divulgar suas opor-
tunidades de trabalho, poderá 
apresentar sua cultura, políticas 
e processos, bem como objetivos 
organizacionais, interesses e 
desafi os, atraindo candidatos 
e afastando aqueles que não se 
identifi cam com a companhia.

Além disso, as mídias sociais 
abriram a possibilidade de ava-
liar, antes de uma entrevista, 
aspectos mais pessoais do candi-
dato, objetivos de vida e carreira, 
rede de contatos, aspirações, en-
tre outros relevantes aspectos.  
As redes têm possibilitado ainda 
chegar mais facilmente a um 
contato e identifi car possíveis 
candidatos. Com isso, o processo 
de busca de profi ssionais acaba 
por tornar-se mais rápido, e as 
etapas seguintes de um processo 
seletivo são cumpridas em um 
menor espaço de tempo.

Ressaltamos que as redes 
sociais são um recurso a mais 
no processo de recrutamento. 
Através dessa abordagem, o 
contato pode evoluir para uma 
entrevista presencial e até à 
recolocação do profi ssional. Por 
isso, é importante sempre man-
ter um perfi l atualizado, constru-

ído com muitas recomendações 
e avaliações de competências. 

As redes tem se tornado 
uma excelente ferramenta 
utilizada pelos Recrutadores e 
Headhunters para a busca de 
profi ssionais, que atualmente 
gastam parte de seu tempo 
diário atualizando seu perfi l e 
já se acostumaram à abordagem 
constante de recrutadores, ofe-
recendo vagas que, muitas vezes, 
eles nem sabiam que estavam 
abertas.

O LinkeIin, a maior rede pro-
fi ssional do mundo na internet, 
é um ótimo local para construir 
e desenvolver relações estraté-
gicas de longo prazo. Através 
da plataforma é possível se 
conectar com os profi ssionais 
mais difíceis de encontrar com 
o uso de meios convencionais. 
Seu maior benefício para Recru-
tamento e Seleção é o desenvol-
vimento e expansão de uma rede 
pessoal de profi ssionais, onde há 
o contato direto com possíveis 
candidatos. 

Desde que foi lançado, em 
2003, ele vem contribuindo para 
a conexão de profi ssionais de 
todo o mundo. Esses, buscam 
o êxito e a promoção de seus 
perfi s nas redes sociais virtuais, 
bem como visibilidade e relacio-
namento. Para promover o perfi l 
é importante que o profi ssional 
mantenha foto atualizada, expe-
riências relevantes, não somente 
a empresa, cargo e período de 
atuação, mas também citar os 
resultados mais relevantes que 
mostram que contribuiu para o 
sucesso da empresa. 

Vale lembrar que o comporta-
mento na rede social também é 
avaliado, sugerindo algo que vai 
muito além de seus currículos 
e experiências. Muitos deles 
possuem um comportamento 
típico dentro da rede social: 
seus relacionamentos, textos e 
mensagens que postam, grupos 
dos quais participam, prioridade 
que dão ou não em determinados 
pontos de sua carreira. 

Tudo isso aponta para uma 
imagem e características pes-
soais que podem ser lidas e 
avaliadas pelo recrutador na 
hora de contratar e infl uenciam a 
tomada de decisão dos mesmos.

(*) - É Gerente de Hunting e 
Outplacement da NVH -

Human Intelligence - 
(http://nvh.com.br/2017/human/).

As redes sociais no 
recrutamento e seleção

Fernanda Andrade (*)

São Paulo, sexta-feira, 02 de março de 2018 Página 9
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DISPENSADA DE MANTER O LIVRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Empresa enquadrada como ME/EPP optante pelo simples nacional 
é obrigada a manter o livro de inspeção do trabalho? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONTRATAR FUNCIONÁRIO DE 15 ANOS?
A contratação de menor com 15 anos de idade somente será possível 
na condição de aprendiz, nessa condição, o menor deverá estar matri-
culado em curso de aprendizagem (SENAC, CIEE, NUBE, etc), o contrato 
de trabalho deverá ser assinado em conjunto com os pais e a atividade 
não poderá estar proibida pela tabela TIPI do Decreto 6481/2008.

DUPLO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA
Funcionário pode também formalizar como MEI, como fica a questão 
da contribuição previdenciária para recolhimento. Pode se aposentar 
pelo tempo de contribuição como empregado e o benefício do MEI? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALIDADE DO ATESTADO MÉDICO
Quais os profissionais de saúde podem emitir atestado médico para 
afastamento do funcionário, Psicólogos, Fonoaudiólogos podem? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO APRESENTOU À EMPRESA UM ATESTADO MÉDICO DE 
90 DIAS DE AFASTAMENTO, QUAL A DATA QUE DEVE LIGAR NO 135 
PARA FAZER O SEU AGENDAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA?

De acordo com o artigo 75 do Decreto 3.048/99 cabe à empresa 
remunerar os primeiros 15 dias do atestado médico, cabendo ao 
INSS remunerar a partir do 16º dia.  Isso posto, o agendamento da 
perícia deve se dar a partir do 15º dia.

HORAS EXTRAS DO MENSALISTA
Funcionário mensalista, com horas extras deve-se calcular o DSR 
separado, e acrescentar ao valor total das horas extras? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Ativo  2017 2016
Circulante
Caixa e bancos  249 358
Aplicações financeiras  1.790 2.400
Clientes  2.117 2.325
Estoques  179 183
Outros realizáveis  1.412 9.641
  5.747 14.907
Não Circulante
Clientes  50 93
Outros realizáveis  4.692 4.084
  4.742 4.177
Total do ativo  10.489 19.084

Passivo  2017 2016
Circulante
Fornecedores de materiais e serviços  712 742
Impostos e contribuições  2.174 2.673
Adiantamento de Clientes  8 (32)
Outros credores  544 8.571
  3.438 11.954
Patrimônio líquido
Capital social  6.547 6.547
Reservas de Lucro  1.509 1.509
Resultados Acumulados  (1.005) (926)
Total do patrimônio líquido  7.051 7.130
Total do passivo e patrimônio líquido  10.489 19.084

Demonstração do Resultado para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (em milhares de reais)

  2017 2016
Receita operacional líquida  43 1.955
Custo operacional
Na incorporação e venda de imóveis  (244) (934)
Lucro bruto  (201) 1.021
(Despesas) receitas operacionais
Despesas de vendas  (44) (537)
Despesas gerais e administrativas  (106) (21)
Outras receitas e despesas operacionais  (5) -
Receitas financeiras  477 1.118
Despesas financeiras  (57) (648)
Lucro antes do imposto de renda e
 contribuição social  64 933
Imposto de renda e contribuição social  (142) (350)
Imposto de renda e contribuição social diferidos  - -
Lucro/Prejuizo do exercício  (79) 583

Balanço Patrimonial findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (em milhares de reais)

Jardins da Barra Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF Nº: 09.253.266/0001-10

Demonstrações Financeiras

Demonstração do Fluxo de Caixa para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (em milhares de reais)

  2017 2016
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social  63 934
Despesas que não afetam o caixa e 
 equivalentes de caixa
Depreciações e Amortizações   -
Redução (aumento) nas contas do ativo
Clientes  250 (1.286)
Estoques  4 936
Outros  7.621 19.366
Aumento (redução) nas contas do passivo
Fornecedores de materiais e serviços  (30) 1
Impostos e contribuições  (499) (535)
Outros credores  (8.027) (136)
Adiantamento de Clientes  40 -
Reserva de capital  - (17.990)
Geração (utilização) de caixa nas 
 atividades operacionais  (578) 1.290
Atividades de investimentos
Redução de Capital  - (2.455)
Títulos e valores mobiliários e aplicações caucionadas  610 (963)
Geração (utilização) de caixa nas atividades 
 de investimentos  610 (3.419)
Atividades de financiamentos
Impostos pagos  (142) (350)
Utilização de caixa nas atividades financeiras  (142) (350)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa  (109) (2.480)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício  358 2.838
No fim do exercício  249 358
Aumento em caixa e equivalentes de caixa  (109) (2.480)

Notas Explicativas
1. Contexto operacional: A Companhia tem por objeto social o planeja-
mento, a promoção, a incorporação e a venda de unidades habitacionais. 2. 
Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: 
As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2017 e 2016 foram preparadas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronun-
ciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC’s) referendados pela Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro 
(International Financial Reporting Standards (IFRS)). Na elaboração das 
demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas que afetam os 
montantes demonstrados de ativos, passivos e outras transações durante 
os períodos reportados e requerem a divulgação de ativos e passivos con-
tingentes na data das demonstrações financeiras. 3. Principais práticas 
contábeis: (a) Apuração do resultado de incorporação e venda de 
imóveis: (a) Nas vendas de unidades concluídas, o resultado é apropriado 
no momento em que a venda é efetivada com a transferência significativa 
dos riscos e direitos, independentemente do prazo de recebimento do valor 
contratual. (b) Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os 
seguintes procedimentos: O custo incorrido (incluindo o custo do terreno 
e demais gastos relacionados diretamente com a formação do estoque) 
correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao resul-
tado. Para as unidades ainda não comercializadas, o custo incorrido é ap-

Demonstração do valor adicionado para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (em milhares de reais)

  2017 2016
Receitas  46 1.948
Vendas de mercadoria, produtos e serviços  46 1.948
Insumos adquiridos de terceiros  (293) (1.471)
Custos das mercadorias e serviços vendidos  (244) (934)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (49) (538)
Valor adicionado bruto  (247) 476
Retenções  (106) (21)
Despesas gerais e administrativas  (106) (21)
Depreciação, amortização e exaustão  - -
Valor adicionado líquido produzido pela entidade  (352) 456
Valor adicionado recebido em transferência  477 1.118
Resultado financeiro  477 1.118
Valor adicionado total a distribuir  124 1.574
Distribuição do valor adicionado  124 1.574
Impostos, taxas e contribuições  146 343
Juros e aluguéis  58 648
Lucro/prejuizo do exercício  (79) 583

ropriado ao estoque; As receitas de vendas são apropriadas ao resultado, 
utilizando-se o método do percentual de conclusão de cada empreendimen-
to, sendo esse percentual mensurado em razão do custo incorrido em rela-
ção ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos; Os montantes 
das receitas de vendas reconhecidos que sejam superiores aos valores 
efetivamente recebidos de clientes, são registrados em ativo circulante ou 
realizável a longo prazo, na rubrica “Contas a receber de incorporação e 
serviços prestados”. (b) Aplicações financeiras: As aplicações financeiras 
caucionadas são realizadas por meio de fundo de renda fixa, com valoriza-
ção de suas cotas através de aplicação dos recursos exclusivamente em tí-
tulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, ou índices de preços 
e são caucionados como parte da garantia de emissões da Companhia. (c) 
Clientes por incorporação e vendas de imóveis: São apresentados aos 
valores presentes e de realização. A classificação entre circulante e não 
circulante é realizada com base na expectativa de vencimento das parcelas 
dos contratos. As parcelas em aberto são atualizadas com base no Índice 
Nacional da Construção Civil (INCC) para a fase de construção do projeto, 
e pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) e juros de 12% ao ano, 
após a data de entrega das chaves das unidades concluídas. O ajuste a 
valor presente é calculado entre o momento da assinatura do contrato e 
a data prevista para entrega das chaves do imóvel ao promitente compra-
dor, utilizando uma taxa de desconto representada pela taxa média dos 
financiamentos obtidos pela Companhia, líquida do efeito inflacionário. A re-
versão do ajuste a valor presente, considerando-se que parte importante do 
contexto operacional da Companhia é a de financiar os seus clientes até a 
entrega das chaves, foi realizada, tendo como contrapartida o próprio grupo 
de receitas de incorporação imobiliária, de forma consistente com os juros 
incorridos sobre a parcela do saldo de contas a receber referentes ao perío-
do “pós-chaves”. A provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando 
necessária, é constituída em montante considerado suficiente pela admin-
istração para cobrir as perdas prováveis na realização dos créditos. (d) 
Imóveis a comercializar: Demonstrados ao custo de construção, que não 
excede ao seu valor líquido realizável. No caso de imóveis em construção, a 
parcela em estoque corresponde ao custo incorrido das unidades ainda não 
comercializadas. O custo compreende construção (materiais, mão-de-obra 
própria ou contratada de terceiros e outros relacionados) e terrenos, inclu-
sive encargos financeiros aplicados no empreendimento incorridos durante 
a fase de construção. (e) Outros ativos circulantes e realizáveis à longo 
prazo: São demonstrados pelo valor de custo ou de realização, incluindo, 
quando aplicável, as variações monetárias e rendimentos auferidos até a 
data do balanço. (f) Outros passivos circulantes e não circulantes: São 
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias até a data 
do balanço patrimonial, cuja contrapartida é lançada ao resultado do exer-

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (em milhares de reais)
  Capital Reservas de Reservas de Lucros
  social capital Retenção de Lucros acumulados Total
Saldos em 01 de Janeiro de 2016  9.002 19.499 (1.509) - 26.992
Lucro do exercício  - - - 583 583
Redução de Capital  (2.455) - - - (2.455)
Amortização Mútuo  - (17.990) - - (17.990)
Reserva de retenção de lucros  - - 583 (583) -
Saldos em 31 de dezembro de 2016  6.547 1.509 (926) - 7.130
Prejuízo do exercício  - - - (79) (79)
Reserva de Lucros  - - - - -
Reserva de retenção de lucros  - - (79) 79 -
Saldos em 31 de dezembro de 2017  6.547 1.509 (1.005) - 7.051

cício. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são regis-
trados ao valor presente com base em taxas de juros que refletem o prazo, 
a moeda e o risco de cada transação (g) Imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro: (a) corrente: O imposto de renda pessoa jurídica 
(IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) na Companhia 
são calculados e registrados com base no lucro presumido RET - Regime 
Especial de Tributação, à razão de 1,26% IRPJ e 0,66% CSLL sobre as 
receitas brutas (4% também considerando Pis e Cofins sobre as receitas) e 
lucro presumido, sendo imposto de renda à razão de 8% e a da contribuição 
social sobre o lucro líquido à razão de 12% . A base calculada nas alíquo-
tas vigentes de 15% para IRPJ e 10% para o adicional de IRPJ sobre o 
lucro excedente a R$ 60.000,00 por trimestre e 9% de CSLL. 4. Patrimônio 
Líquido - O capital social da Companhia em 31/12/2017 é de R$ 6.547 (mil-
hares de reais) totalmente subscrito e integralizado e dividido em 6.547.000 
(Seis milhões e Quinhentos e Quarenta e Sete mil) ações ordinárias, todas 
nominativas, sem valor nominal.

A Diretoria

Contador: Eduardo Chatah - CRC 1SP 236971/O-9

Ativo  2017 2016

Circulante

Caixa e bancos  88 486

Aplicações financeiras  796 3.845

Clientes  8.020 6.282

Estoques  29.648 27.887

Outros realizáveis  100 7.300

  38.652 45.800

Não Circulante

Clientes  9.578 13.816

  9.578 13.816

Total do ativo  48.230 59.616

Passivo  2017 2016
Circulante
Empréstimos e financiamentos  35.806 35.814
Fornecedores de materiais e serviços  197 441
Impostos e contribuições  787 944
Dividendos propostos  145 145
Cessão de Crédito  1.028 1.199
Adiantamento de Clientes  (2) 6
Outros credores  524 8.505
  38.485 47.053
Não Circulante
Adiantamento Futuro Aumento de Capital  3.391 12.005
Cessão de Créditos  2.245 3.125
Outros credores  - -
  5.636 15.131
Patrimônio líquido
Capital social  28.882 15.796
Reservas de Lucro  153 153
Resultados Acumulados  (18.517) (6.838)
Resultado do Período  (6.409) (11.679)
Total do patrimônio líquido  4.109 (2.568)
Total do passivo e patrimônio líquido  48.230 59.616

Demonstração do Resultado para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (em milhares de reais)

  2017 2016
Receita operacional líquida  (2.073) (2.460)
Custo operacional
Na incorporação e venda de imóveis  1.183 (3.747)
Lucro bruto  (890) (6.206)
(Despesas) receitas operacionais
Despesas de vendas  (1.285) (1.016)
Despesas gerais e administrativas  (28) -
Outras receitas e despesas operacionais  - -
Provisão para Reserva de Contingência  (36) -
Receitas financeiras  107 425
Despesas financeiras  (4.287) (4.781)
Lucro antes do imposto de renda e 
 contribuição social  (6.419) (11.579)
Imposto de renda e contribuição social  10 (100)
Imposto de renda e contribuição social diferidos  - -
Lucro/Prejuizo do exercício  (6.409) (11.679)

Balanço Patrimonial findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (em milhares de reais)

GAFISA SPE-113 Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ/MF Nº: 11.165.961/0001-72

Demonstrações Financeiras

Demonstração do Fluxo de Caixa para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (em milhares de reais)

  2017 2016
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social  (6.419) (11.579)
Despesas que não afetam o caixa e 
 equivalentes de caixa
Depreciações e Amortizações   -
Redução (aumento) nas contas do ativo
Aplicações Financeiras  - -
Clientes  2.499 13.618
Estoques  (1.761) (6.878)
Gastos com vendas a apropriar  - -
Impostos e contribuições  - -
Imobilizado  - -
Outros  7.200 5.343
Aumento (redução) nas contas do passivo
Empréstimos e financiamentos  (7) -
Fornecedores de materiais e serviços  (244) 105
Impostos e contribuições  (157) (841)
Outros credores  (7.980) (458)
Cessão de Crédito  (1.051) 1.199
Adiantamento de Clientes  (8) 6
AFAC  (8.615) 12.005
Retenção de Lucros  - 3.125
Geração (utilização) de caixa nas 
 atividades operacionais  (16.543) 15.644
Atividades de investimentos
Redução de Capital  13.086 -
Investimentos  - -
Títulos e valores mobiliários e aplicações caucionadas  3.049 (3.425)
Geração (utilização) de caixa nas 
 atividades de investimentos  16.135 (3.425)
Atividades de financiamentos
Dividendos pagos  - 1.591
Captação de Empréstimos e financiamentos.  - (13.479)
Impostos pagos  10 (100)
Utilização de caixa nas atividades financeiras  10 (11.988)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa  (398) 231
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício  486 256
No fim do exercício  88 486
Aumento em caixa e equivalentes de caixa  (398) 231

Notas Explicativas
1. Contexto operacional: A Companhia tem por objeto social o planejamento, 
a promoção, a incorporação e a venda de unidades habitacionais. 2. Base 
de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: As 
demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2017 e 2016 foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, 
interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC’s) referendados pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro 
(International Financial Reporting Standards (IFRS)). Na elaboração das 
demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas que afetam os 
montantes demonstrados de ativos, passivos, e outras transações durante 
os períodos reportados e requerem a divulgação de ativos e passivos 
contingentes na data das demonstrações financeiras. 3. Principais práticas 
contábeis: (a) Apuração do resultado de incorporação e venda de 
imóveis: (a) Nas vendas de unidades concluídas, o resultado é apropriado 
no momento em que a venda é efetivada com a transferência significativa 
dos riscos e direitos, independentemente do prazo de recebimento do valor 
contratual. (b) Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os 
seguintes procedimentos: O custo incorrido (incluindo o custo do terreno 
e demais gastos relacionados diretamente com a formação do estoque) 

Demonstração do valor adicionado para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (em milhares de reais)

  2017 2016
Receitas  (2.115) (2.482)
Vendas de mercadoria, produtos e serviços  (2.115) (2.482)
Insumos adquiridos de terceiros  (100) (4.766)
Custos das mercadorias e serviços vendidos  1.183 (3.747)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (1.283) (1.019)
Valor adicionado bruto  (2.215) (7.248)
Retenções  - -
Depreciação, amortização e exaustão  - -
Valor adicionado líquido produzido pela entidade  (2.215) (7.248)
Valor adicionado recebido em transferência  44 425
Resultado de equivalência patrominial  (36) -
Despesas gerais e administrativas  (28) -
Resultado financeiro  107 425
Valor adicionado total a distribuir  (2.171) (6.823)
Distribuição do valor adicionado  (2.171) (6.823)
Impostos, taxas e contribuições  (49) 75
Juros e aluguéis  4.287 4.781
Prejuizo do exercício  (6.409) (11.679)

correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao 
resultado. Para as unidades ainda não comercializadas, o custo incorrido é 
apropriado ao estoque; As receitas de vendas são apropriadas ao resultado, 
utilizando-se o método do percentual de conclusão de cada empreendimento, 
sendo esse percentual mensurado em razão do custo incorrido em relação 
ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos; Os montantes 
das receitas de vendas reconhecidos que sejam superiores aos valores 
efetivamente recebidos de clientes, são registrados em ativo circulante ou 
realizável a longo prazo, na rubrica “Contas a receber de incorporação e 
serviços prestados”. (b) Aplicações financeiras: As aplicações financeiras 
caucionadas são realizadas por meio de fundo de renda fixa, com valorização 
de suas cotas através de aplicação dos recursos exclusivamente em títulos 
públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, ou índices de preços e 
são caucionados como parte da garantia de emissões da Companhia. (c) 
Clientes por incorporação e vendas de imóveis: São apresentados aos 
valores presentes e de realização. A classificação entre circulante e não 
circulante é realizada com base na expectativa de vencimento das parcelas 
dos contratos. As parcelas em aberto são atualizadas com base no Índice 
Nacional da Construção Civil (INCC) para a fase de construção do projeto, 
e pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) e juros de 12% ao ano, 
após a data de entrega das chaves das unidades concluídas. O ajuste a 
valor presente é calculado entre o momento da assinatura do contrato e a 
data prevista para entrega das chaves do imóvel ao promitente comprador, 
utilizando uma taxa de desconto representada pela taxa média dos 
financiamentos obtidos pela Companhia, líquida do efeito inflacionário. A 
reversão do ajuste a valor presente, considerando-se que parte importante 
do contexto operacional da Companhia é a de financiar os seus clientes 
até a entrega das chaves, foi realizada, tendo como contrapartida o próprio 
grupo de receitas de incorporação imobiliária, de forma consistente com os 
juros incorridos sobre a parcela do saldo de contas a receber referentes ao 
período “pós-chaves”. (d) Imóveis a comercializar: Demonstrados ao custo 
de construção, que não excede ao seu valor líquido realizável. No caso 
de imóveis em construção, a parcela em estoque corresponde ao custo 
incorrido das unidades ainda não comercializadas. O custo compreende 
construção (materiais, mão-de-obra própria ou contratada de terceiros e 
outros relacionados) e terrenos, inclusive encargos financeiros aplicados 
no empreendimento incorridos durante a fase de construção. (e) Outros 
ativos circulantes e realizáveis à longo prazo: São demonstrados 
pelo valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, as 
variações monetárias e rendimentos auferidos até a data do balanço; (f) 
Outros passivos circulantes e não circulantes: São demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos 
correspondentes encargos e variações monetárias até a data do balanço 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (em milhares de reais)
  Capital Reservas de Lucros Reserva Retenção
  social capital Acumulados de Lucros Total
Saldos em 01 de Janeiro de 2016  14.205 - 153 (6.838) 7.521
Aumento de Capital  1.591 -   1.591
Lucro do Exercicio  - - - (11.679) (11.679)
Saldos em 31 de dezembro de 2016  15.796 - 153 (18.517) (2.568)
Aumento de Capital  13.086    13.086
Prejuízo do exercício  - -  (6.409) (6.409)
Saldos em 31 de dezembro de 2017  28.882 - 153 (24.926) 4.109

patrimonial, cuja contrapartida é lançada ao resultado do exercício. Quando 
aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados ao valor 
presente com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e 
o risco de cada transação. (g) Imposto de renda e contribuição social 
sobre o lucro: Corrente: O imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e a 
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) na Companhia é registrado 
com base no lucro presumido, sendo imposto de renda à razão de 8% 
e a da contribuição social sobre o lucro líquido à razão de 12%. A base 
calculada nas alíquotas vigentes (15% para IRPJ e 10% para o adicional de 
IRPJ sobre o lucro excedente a R$ 60.000,00 por trimestre e 9% de CSLL). 
4. Patrimônio Líquido: O capital social da Companhia em 31/12/2017 é 
de R$ 28.882, dividido em 28.882.000 (vinte e oito milhões, oitocentos e 
oitenta e dois mil) ações ordinárias, todas subscritas e integralizadas.

A Diretoria
Contador: Eduardo Chatah - CRC 1SP 236971/O-9

COMUNICADO DE EXTRAVIO
TRANSDELGA TRANSPORTADORA LTDA, com sede da Cidade e Estado de  São Paulo, com seu
CNPJ nº 03.166.499/0001-08 já baixado, Com Inscrição Municipal nº 2.793.501-9, para fins de
cancelamento na Prefeitura Municipal de São Paulo, comunica o extravio dos talões de notas fiscais com
numeração de 0001 a 1000, assim como a respectiva AIDF e demais documentos fiscais.

13ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025912-22.2013. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Luiz Antonio Carrer, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JI HYUNG CHOI (CPF 395.530.698-
43) e SANG LUCK LEE (CPF. 217.553.798-62) que COOPERATIVA DE PROFESSORES E 
AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COOPESCOLA, ajuizou-lhes uma ação de 
Execução para o recebimento de R$3.964,44 (Abril/2013), oriundos do Instrumento Particular de 
Confissão de Dívida e Responsabilidade Solidária, firmado entre as partes e não pago. Estando os 
executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, paguem o débito 
atualizado ou em 15 dias embarguem, ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de penhora de tantos quantos bens bastem para garantia da 
execução. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. - 

Numa alusão ao Dia 
Mundial da Audição, 
celebrado em 3 de 

março, a OMS apresentou 
uma campanha para prevenir 
e advertir sobre os desafi os 
no campo da audição nos 
próximos 30 anos. 

Segundo a organização, 
cerca de 466 milhões de pes-
soas no mundo hoje sofrem 
com problemas auditivos 
- sendo 34 milhões crianças 
-, enquanto há cinco anos o 
número total de casos era 
de 360 milhões. A OMS disse 
ainda que em 2030 o número 
de afetados poderia alcançar 
os 630 milhões. A responsável 
do Departamento da Pre-
venção da Surdez da OMS, 
Shelly Chadha, afi rmou que 
um dos principais fatores 
que explicam o aumento de 
casos é o envelhecimento da 
população. A médica afi rmou 
que a persistência de deter-
minadas infecções, o uso de 
remédios que danificam o 
ouvido e a exposição a sons 

OMS adverte que 900 milhões de 
pessoas podem ter surdez até 2050
A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que 900 milhões de pessoas em todo o mundo po-
derão vir a ter surdez até 2050, quase o dobro da quantidade atual, e fez uma apelo aos governos para 
que tomem medidas para frear este aumento

veis e Incapacidade, Violência 
e Prevenção de Lesões da 
OMS, Etienne Krug, destacou 
que “uma de cada dez pessoas 
poderiam ter problemas audi-
tivos até 2050 se medidas não 
começarem a ser tomadas”. 
Segundo a OMS, a perda de 
audição afeta as pessoas de vá-
rias maneiras e tem um gran-
de impacto nas habilidades 
comunicativas das pessoas e 
também nas suas capacidades 
sociais, de aprendizagem e de 
trabalho, por sua vez contribui 
para a pobreza, o isolamento 
social e uma maior sensação 
de solidão. 

Neste sentido, o fato de não 
abordar os problemas auditi-
vos custa aos países por volta 
de US$ 750 bilhões por ano 
em custos diretos de saúde e 
perda de produtividade. De 
acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, a metade 
dos casos de surdez poderia 
ser prevenida e, no caso das 
crianças, 60% deles  (ABr/
EFE).

fortes também estão entre 
os principais causadores da 
perda de audição no mundo.

“Todas estas causas podem 
ser prevenidas, mas preci-
samos de ações urgentes e 
fi rmes dos governos”, disse 
Chadha. Para tanto, ela pro-
pôs fomentar medidas de 
prevenção através de políticas 
de saúde pública e garantir 
o acesso aos serviços de 

diagnóstico e tratamento no 
mundo todo. “A tecnologia 
e a medicina conseguiram 
avanços incríveis no campo da 
audição, mas isto não signifi ca 
nada se existem comunida-
des que não são capazes de 
identifi car a perda de audição 
em uma criança”, opinou a 
especialista.

O diretor do Departamento 
de Doenças Não Transmissí-

A OMS alerta sobre o aumento da surdez entre jovens.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A música pode 

ser utilizada em 

vários contextos 

como ferramenta de 

transformação da 

agressividade destrutiva 

em processo criativo

A realidade é algo que se 
constrói na vida em gru-
po. Aprende-se a partir 

dessa experiência com seus 
paradoxos, o que é o indivíduo 
no mundo, o que é o bom e o 
mau, o que é o belo e o feio, o 
que é satisfação e o que produz 
mal-estar. É dessa forma que o 
desejo é posto em movimento 
e as circunstâncias nas quais 
as pessoas estão inseridas pas-
sam a ser apreendidas ao som 
de uma melodia que traduz o 
sentido de pertencimento.  

Todo ser humano, para 
desenvolver suas habilidades 
e competências, precisa do 
Outro ser humano que refl ita 
a sua possibilidade de criação 
e alteridade, que o faz existir 
dentro do grupo com uma 
função e um lugar prévia e psi-
quicamente a ele destinado por 
comutatividade. Viver com o 
Outro traduz uma experiência 
de simetria com a música, que 
se torna um eixo de execução 
de melodias que podem se 
tornar harmoniosas, regulares, 
ritmicamente proporcional ao 
equilíbrio de vozes instrumen-
tais que garantiriam o acesso 
ao simbólico como caminho 
para a elaboração de conte-
údos psíquicos, armazenados 
fantasmaticamente. 

Numa orquestra, assim como 
numa empresa, a diversidade 
existente entre diferentes 
instrumentos, manejo dos 
mesmos e individualidades, 
consegue ser um fi o condutor 
onde os sons são coordenados 
de forma coerente, onde os 
harmônicos constroem uma 
frequência específi ca de vi-
bração, com o poder de causar 
ressonância. 

Na empresa, há vozes que 
reverberam e indicam situa-
ções que demandam adequada 
liderança, para que os vínculos 
associativos cheguem a um 
patamar de estabilidade e 
confi ança possível de propor-
cionar bem-estar, ressoando 
saúde coletiva, satisfatória in-
tersubjetividade e serenidade 
intrapsíquica. 

A importância do vocabulá-
rio sonoro, utilizado de forma 
consciente pelo grupo e seu 
líder e aliado aos aspectos 

inconscientes da vida humana, 
permite expressar aquilo que 
é estrangeiro, mas, que fazen-
do se ouvir, pode se tornar 
conhecido, menos ameaçador 
e, portanto, acolhido como 
pertinente ao ambiente. 

Um universo acolhedor, com 
desafi os estimulantes, situa-
ções motivacionais e relações 
com ética e respeito, tende a 
atingir resultados prazerosos 
tanto para o indivíduo como 
para a equipe. É melodia 
tocada em perfeita afi nação. 
Essa afi nação é o resultado da 
comparação de correspondên-
cia entre sons que combinam 
com outros. É nesse encontro 
de equivalências que se pode 
fazer o intercâmbio logístico 
para que colaboradores equi-
potentes se integrem para um 
melhor compromisso com as 
metas. A afi nação não consiste 
em tornar os sons singulares 
num único timbre, antes é 
estar disponível à escuta das 
dissonâncias e articulá-las na 
produção de uma melodia que 
agrade e proporcione as solu-
ções almejadas. Ainda que os 
sons diversos possam entrar 
em competição, essa mesma 
energia que seria capaz de 
levar à desestruturação grupal 
e à extinção da práxis da obra, 
tem a soberania de criar e cons-
truir caminhos colaborativos.  

A música erudita instru-
mental, em sua complexidade 
de construção e elaboração, 
sendo feita de símbolos e 
padrões que correspondem 
a uma linguagem específi ca, 
enquanto documentada no pa-
pel, aparentemente aos leigos, 
parece não dizer nada. Entre-
tanto, quando executada, toma 
dimensões inesperadamente 
belas, criando vida com emo-
ção, que burla a racionalidade 
e atravessa barreiras morais, 
repressoras e limitantes, per-
mitindo o encontro e o enlace 
com memórias adormecidas. 

(*) - ROSEMARY MANTOVANI - 
Pianista, compositora C.D.M.SP – 

Poetisa M.O.C.P.B. É autora do livro 
“Poemas de Amor e Vida” Prêmio 

Cultura Nacional - Psicóloga,
com pós em neuropsicologia,
cursando Especialização em 

Neurociências FMUSP.
(rosemary9mantovani@gmail.com) 

(**) - SUELI RUGNO - Psicóloga 
– IPUSP. Doutora em Semiótica 

e Linguística Geral – FFLCHUSP. 
Especialista em Psicologia 

Hospitalar-INCOR-HCFMUSP 
Bacharel em Letras Clássicas e 

Vernáculas – FFLCHUSP - Participa 
do LAPSO-IPUSP

(srugno@gmail.com).

Música e Psicologia
na promoção da Saúde

Rosemary Mantovani(*) e Sueli Rugno(**)
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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:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: CLAUDIO MARCIO BARROS LIBARINO, estado civil solteiro, profi ssão 
zelador, nascido em Vitória da Conquista (1º Ofício) - BA, no dia 20/09/1977, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Barbosa Libarino e de 
Maria de Lourdes Barros Costa. A pretendente: VILMA FERREIRA BOMFIM, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Caatiba - BA, no dia 13/02/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Almerindo Gomes 
Bomfi m e de Ana Maria de Jesus.

O pretendente: MARCOS DANIEL DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 13/01/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elza Aparecida de Souza. A pre-
tendente: PAULA CRISTINE NASCIMENTO LOPES, estado civil solteira, profi ssão 
depiladora, nascida nesta Capital, Santana - SP 21/04/1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Gilberto Nascimento Lopes e de 
Elisabeth Nascimento Lopes.

O pretendente: MATEUS MARTINS NEVES, estado civil solteiro, profi ssão recepcio-
nista, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 02/01/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hildo Neves da Silva e de Lucia de Fatima 
Martins Neves. A pretendente: LARISSA LUANA QUEIROZ, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 05/09/1997, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio de Queiroz e de 
Franscisca Edilsa da Silva.

O pretendente: MICHEL DA SILVA VIZIOLI, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/04/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Vizioli e de Maria das Graças 
da Silva. A pretendente: SARA LACERDA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
comerciante, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/09/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Pereira e de Ivete 
Dias de Lacerda Pereira.

O pretendente: LEORNARDO DA COSTA, estado civil solteiro, profissão estam-
pador, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia 09/05/1985, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rosane da Costa. 
A pretendente: JESSICA SOARES LOPES, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 18/07/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Edilson Vieira Lopes 
e de Simone Soares.

O pretendente: MARCELO AUGUSTO FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão con-
ferente, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 28/09/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ferreira de Farias e de Rosa de Lour-
des Sgravetto Farias. A pretendente: SONIA AMARAL NERIS, estado civil solteira, 
profi ssão faturista, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 12/01/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro Neris Costa e de 
Zenilca Amaral Neris.

O pretendente: ALEXSANDRO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em União dos Palmares - AL, no dia 23/04/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nazareno José da Silva e de Claudinês 
Ferreira de Lima. A pretendente: NATALIA DA SILVA BEZERRA, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Casa Verde, no dia 24/12/1996, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Verissimo Bezerra e de Maria 
do Socorro da Silva Bezerra.

O pretendente: JARLIS HOLANDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão líder de 
produção, nascido em Senador Pompeu (1º Ofício) - CE, no dia 19/08/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Ledami Pinheiro da Silva 
e de Jucelita Holanda da Silva. A pretendente: DAIANE GONZAGA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Senador Pompeu (1º Ofício) - CE, 
no dia 07/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Josemar Martins de Oliveira e de Sandra Gonzaga de Oliveira.

O pretendente: MARCOS VINICIUS CASONICHI NASSIF, estado civil solteiro, pro-
fi ssão empresário, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 11/05/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Estevão Nassif e e 
Vanderleia Casonichi Nassif. A pretendente: KEYLA MATEO DO PRADO, estado civil 
solteira, profi ssão auditor contábil, nascida nesta Capita, Cerqueira Cesar - SP, no dia 
07/121988, residente e domiciliada no Parque Casa de Pedra, nesta Capital - SP, fi lha de 
José Milton do Prado e de Izamara Mateo do Prado. Obs.: Cópia do edital de proclamas 
para ser afi xado no cartório de residência da contraente.

O pretendente: IGOR HENRIQUE VAZ BUENO LUCAS, estado civil solteiro, profi ssão 
executivo de contas, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 18/03/1996, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anderson Luiz Lucas e de Keila 
Cristina Vaz Bueno. A pretendente: ELOISA SANTANA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida São Paulo (Ferraz de Vasconcelos) - SP, 
no dia 08/10/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Alexandro da Silva e de Catia da Silva Santana.

O pretendente: NILSON PONTE CABRAL JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 09/05/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilson Ponte Cabral e de Geni Ponte Cabral. A pretendente: 
NAIRA DAMACENO DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 12/04/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Euclides de Almeida e de Mariza Donizette Damaceno.

O pretendente: RAFAEL IGNÁCIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão gerente de 
contas, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 21/02/1987, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marques Vidal da Silva e de Ivany Ignácio da 
Silva. A pretendente: ANDREZA INGRITE BARRA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de eventos, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 09/07/,1987 residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Roberto Barra e de Geni Deziderio Barra.

O pretendente: NOEL DE BRITO, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em 
Guararapes - SP, no dia 29/11/1963, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Benedito de Brito e de Maria Costa Brito. A pretendente: ROSELÍ KATIA 
DE ARAUJO OLIVEIRA, estado civil viúva, profi ssão professora, nascida nesta Capital, 
Lapa- SP, no dia 25/04/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jair de Araujo e de Leonilda Bote de Araujo.

O pretendente: MIZAEL MARCELINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão jardi-
neiro, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 03/01/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Adauto dos Santos e de Elvira Marcelino. A 
pretendente: JENIFFER PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 28/02/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Pereira da Silva e de Neildes Pereira Brito da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: EDUARDO ESTEVAM DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de negócios, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 07/07/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Estevam 
dos Santos e de Neusa Estevam dos Santos. A convivente: RAYANNE APARECIDA 
REGINATO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Gua-
rulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 30/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marcio Aparecido dos Santos e de Luciene Aparecida Reginato. 
Obs.: Findo o prazo legal e não havendo oposição de impedimento, será feito de imediato 
o Registro da Conversão da União Estável em Casamento.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: MARCIO ARZUA CAILLAUX, solteiro, profissão administrador, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, 01/03/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo Lustosa Caillaux e de Arinete 
Arzua Caillaux. A pretendente: DÉBORA ANGELEAS SCHECHTMAN, solteira, 
profissão economista, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 08/03/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rafael Schechtman e de 
Suzy Schechtman.

O pretendente: BRUNO DONADIO ARAÚJO, solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Volta Redonda - RJ, 10/03/1991, residente e domiciliado na Vila Sonia, São Paulo 
- SP, fi lho de José Dimas de Oliveira Araújo e de Elsie Fernandes Donadio Araújo. A 
pretendente: ANA LETICIA MARGUTTI FOLINI, solteira, profi ssão designer, nascida 
em São Paulo - SP, 15/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Angelo Fioravante Folini Filho e de Ana Silvia Barreira Margutti Folini. 
Obs.: Tendo sido enviado cópia do Edital de Proclamas ao Subdistrito de residência do 
pretendente.

O pretendente: RENATO GARCIA PERES, divorciado, profi ssão químico, nascido 
em Penápolis - SP, 11/07/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Garcia Peres e de Jeni Foizer Garcia. A pretendente: 
JULIANA MAGALHÃES GOMES RAMACCIOTTI, divorciada, profi ssão arquiteta, 
nascida em São Paulo - SP, 12/04/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo de Tarso Ramacciotti e de Lucia Magalhães Gomes 
Ramacciotti.

O pretendente: MARCUS VINÍCIUS DE LOPES DÓRIA, solteiro, profi ssão consultor 
fi nanceiro, nascido em Caxias do Sul - RS, 25/03/1988, residente e domiciliado na Vila 
Mariana, São Paulo - SP, fi lho de José Resende Dória e de Regina Helena Lopes Dória. 
A pretendente: TATIANA LACAVA AMARAL SALLES, solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo - SP, 26/10/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Alcides Amaral Salles e de Luciana Leuzzi Lacava Amaral 
Salles.

O pretendente: TIAGO ALVES AMEMIYA, solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, 17/07/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Tamotsu Amemiya e de Margarida Maria Alves 
Amemiya. A pretendente: DEBORAH PRINET DE MORAIS, solteira, profissão 
secretária, nascida em São Paulo - SP, 29/11/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Milton Flavio de Morais e de Sonia Maria 
Prinet.

O pretendente: PABLO CARVALHO CANANO, divorciado, profi ssão empresário, 
nascido no Rio de Janeiro - RJ, 19/05/1974, residente e domiciliado na Vila Nova 
Conceição, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Gonçalves Canano e de Dayse Maria 
Carvalho Canano. A pretendente: FLAVIA DOS SANTOS CORPAS, divorciada, 
profi ssão psicanalista, nascida no Rio de Janeiro - RJ, 15/01/1976, residente e 
domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Funes Corpas e 
de Nanci dos Santos Corpas.

O pretendente: JOOST GERARDUS MARIA WOLFS, nacionalidade holandesa, 
solteiro, profissão consultor, nascido em Terneuzen, Reno dos Paises Baixos, 
20/09/1986, residente e domiciliado em Cerqueira Cesar, São Paulo - SP, 
filho de Marcellus Gerardus Maria Wolfs e de Maria Christina Henrica Wolfs 
Krutzen. A pretendente: DANIELA CORRÊA KAIRALLA, solteira, profissão 
administradora, nascida em São Paulo - SP, 16/01/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ricardo Adib Kairalla e de Maria Silvia 
Corrêa Kairalla.

O pretendente: ANDREI GALEMBECK MITEV, solteiro, profi ssão médico, nascido em 
São Paulo - SP, 05/03/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Pedro Mitev e de Eliana Galembeck Toscano Mitev. A pretendente: NAYARA 
GOMES, solteira, profi ssão médica, nascida em São Sebastião da Grama - SP, 
11/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Aff onso Gomes e de Patricia Helena Costa Gomes.

O pretendente: GIULIANO ALALOU FERRI GIUSTI, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, 13/11/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Ferri Giusti e de Claudete Alalou Giusti. 
A pretendente: MARIANA MORAES DE BARROS, solteira, profi ssão administradora 
de empresas, nascida em São Paulo - SP, 17/07/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo Pereira de Barros Neto e de Neide Helena 
Moraes de Barros.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MARCOS LIMA DE FREITAS FILHO, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, 12/12/1981, residente e 
domiciliado no Itaim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Lima de Freitas e de 
Ana Maria Fernandes Lima Freitas. A convivente: BARBARA KATZ MIGLIORI, 
divorciada, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, 09/02/1983, residente 
e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Luis Antonio Migliori e de Marta 
Katz Migliori. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em 
Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III, 
IV e V, do Código Civil Brasileiro.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

10ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO JACOB MORITZ, REQUERIDO POR HELENA MORITZ - 
PROCESSO Nº1033166-07.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER... 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para decretar a INTERDIÇÃO de JACOB MORITZ, 
brasileiro, casado, aposentado, RG 2.789.035-1, CPF 006.100.118-04, nascido em 15/12/1937, filho de 
Wolf Moritz e Touba Dora Moritz, portador de Demência não especificada na Doença de Alzheimer (CID-
10: F00.9), afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 
negocial, nomeando-lhe Curadora na pessoa de sua esposa, Helena Moritz, RG 2.811.591-0, CPF 
221.213.558-04. Em obediência ao disposto no §3º do artigo 755 do Código de Processo Civil, serve o 
dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três vezes na imprensa oficial, com 
intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste 
Tribunal de Justiça) e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça. A publicação no Diário da Justiça 
Eletrônico local deve ser providenciada pela curadora, no prazo máximo de quinze (15) dias, 
comprovando nos autos, sob pena de destituição e responsabilização pessoal. Caso a parte tenha sido 
beneficiada com a gratuidade judicial, a publicação na imprensa local fica dispensada (art. 98, III, do 
Código de Processo Civil). A publicação na rede mundial de computadores ocorre com a mera 
confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça. 
Finalmente, a publicação na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça fica dispensada 
enquanto não for criada e estiver em efetivo funcionamento. Serve ainda esta sentença como mandado 
para registro da interdição no Cartório de Registro Civil competente, para que o Oficial da Unidade de 
Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda ao seu cumprimento, sendo que o assento de 
casamento do interditado foi lavrado sob o nº 15.606 à fls. 150, do livro nº B70 de Registro de 
Casamentos do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 11º Subdistrito (Santa Cecília) da 
Capital do Estado de São Paulo. Esta sentença, assinada digitalmente, servirá também como termo de 
compromisso e certidão de curatela, válida por tempo indeterminado, independentemente de assinatura 
do curador (art. 759, I, do CPC), para todos os fins legais. Deverá a curadora imprimi-la diretamente no 
portal e-SAJ do Tribunal de Justiça, sem necessidade de comparecimento em cartório. Ante a ausência 
de patrimônio vultoso de titularidade do interditado, bem como a presumida idoneidade da curadora, 
dispensa-se a prestação de caução para o exercício da curatela (art. 1.745 e art. 1.774, do Código Civil). 
Fica ainda a curadora dispensada da prestação de contas com relação ao benefício previdenciário 
recebido pelo interdito, uma vez que, diante do baixo valor, será necessariamente empregado, com 
exclusividade, para sua sobrevivência. Sem condenação aos ônus de sucumbência por se tratar de 
processo necessário. P.R.I. Ciência ao Ministério Público. São Paulo, 31 de janeiro de 2018. 

O anúncio foi realizado em 
rede nacional durante o 
discurso anual do man-

datário perante a Assembleia 
Federal da Rússia. Lá, Putin 
apresentou suas principais po-
líticas para um possível quarto 
mandato presidencial.

Segundo Putin, o governo 
russo fez diversos testes de 
armas nucleares no fi nal de 
2017, inclusive, foram exibidos 
vídeos e animações de mísseis. 
Entre as novas armas do arsenal 
militar do país há um míssil 
nuclear, um drone subaquático, 
que é movido por energia, e um 
míssil hipersônico. “Ninguém 
no mundo tem algo assim”, 
disse Putin, declarando que 
“um dia aparecerá”, mas agora, 
“desenvolveremos algo novo”.

“Na Rússia foi criado um 
míssil de baixo vôo e difícil de 
encontrar com uma carga nu-
clear com alcance praticamente 
ilimitado e uma rota de voo 
imprevisível, que pode ignorar 
as linhas de intercepção e é 
invencível de todos os sistemas 
existentes e futuros da defesa 
antimíssil e defesa aérea”, ex-
plicou o líder russo.

Em discurso anual, Putin revela 
ter míssil nuclear ‘invencível’

O presidente Vladimir Putin revelou ontem (1) que desenvolveu e testou um novo míssil com um 
sistema de propulsão nuclear e alcance ilimitado, capaz de chegar a qualquer lugar do mundo

Vladimir Putin no discurso anual no Parlamento russo, em Moscou.
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deve reduzir para metade o seu 
nível de pobreza nos próximos 
seis anos, que é durante o 
próximo período do mandato 
presidencial.

Enfatizou que a crise eco-
nômica aumentou o número 
de pessoas que atualmente 
vivem abaixo da linha de po-
breza - de 15 milhões passou 
para 20 milhões - com renda 
fi xa mensal de 153 euros por 
mês. “Temos que resolver uma 
das principais questões para a 
próxima década: garantir um 
crescimento confi ável a longo 
prazo nos rendimentos reais 
dos nossos cidadãos”, ressaltou. 
Além disso, Putin disse que a 
expectativa de vida da Rússia 
deve ultrapassar os 80 anos até 
o fi nal da próxima década. 

“A expectativa de vida cres-
ceu ao longo de sete anos e 
agora tem 73 anos, certamente 
não é sufi ciente”, fi nalizou o 
russo. Com índice de aprovação 
de mais de 80%, Putin é um dos 
candidatos favoritos das presi-
denciais deste ano mesmo com 
a desaceleração da economia 
(ANSA).

Durante o discurso televisivo 
de duas horas, Putin encora-
jou os russos a sugerir nomes 
para os sistemas. Além disso, 
ele argumentou que a Rússia 
reagiu aos suplicar por anos 
aos Estados Unidos para não 
se separarem dos tratados 
antimísseis.

“Nós dissemos aos nossos 
parceiros várias vezes que 
teríamos tomado medidas em 
resposta à colocação de sistema 
antimísses norte-americanos. 
Apesar de todos os problemas 
que enfrentamos, a Rússia era 
e continua sendo uma potência 

nuclear, mas ninguém nos ou-
viu, então nos ouça agora”, res-
saltou Putin, que ainda garantiu 
que em caso de ataques ao seu 
país, a resposta será imediata. 

No entanto, ele enfatizou que 
seu país não quer “pretende 
atacar ninguém” e que “não 
devemos criar novas ameaças 
para o mundo”, mas sim “sen-
tar na mesa de negociações, 
elaborar para renovar o futuro 
sistema de segurança interna-
cional”. Vladimir Putin, que 
se candidatará novamente à 
presidência nas eleições de 18 
de março, aproveitou seu dis-

Um grupo de turismo da província de Aichi, no 
Japão, está buscando novos “ninjas” para integrar 
sua equipe. Com o objetivo de manter a tradição 
popular dos guerreiros japoneses, a “Hattori Hanzo 
and the Ninjas” é uma associação que leva apre-
sentações de “ninjas” para aeroportos, castelos e 
outros lugares públicos. Segundo comunicado, a 
equipe já conta com cinco pessoas com “espírito de 
samurai” e agora busca candidatos tanto do sexo 
feminino quanto do masculino. 

Para se inscrever, não é necessário saber fazer 
acrobacias nem ter nascido no Japão, basta se 
comunicar no idioma. No entanto, os selecionados 
deverão fazer uma prova de aptidão física, como 

explicou Yumi Dohara, responsável pelo projeto 
“Hattori Hanzo”. “As capacidades físicas e a ex-
periência são importantes, mas não são fatores 
essenciais. O que é fundamental é a paixão pelo 
ramo”, disse.

O salário mensal para a vaga varia entre 180 mil 
e 220 mil ienes (cerca de R$ 5,4 mil a R$ 6,7 mil), 
além de benefícios. As inscrições podem ser feitas 
até 13 de março, no portal ofi cial do grupo. De 
acordo com a tradição, os “ninjas” eram agentes 
secretos do Japão feudal especializados em guer-
ras. Suas habilidades incluíam domínio das artes 
marciais, infi ltração e, eventualmente, eles eram 
encarregados de assassinatos (ANSA).

Grupo de turismo procura 

candidatos para manter tradição.

Província de Aichi, no Japão, busca novos ‘ninjas’ A
N

SA

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

B
D

3A
-3

E
6E

-A
99

7-
D

A
A

E


