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BOLSAS
O Ibovespa: -0,58% Pontos: 
84.984,60 Máxima de +0,4% 
: 85.830 pontos Mínima de 
-1,16% : 84.491 pontos Volu-
me: 11,17 bilhões Variação em 
2018: 11,23% Variação no mês: 
-0,43% Dow Jones: +0,38% Pon-
tos: 24.895,21 Nasdaq: +0,42% 
Pontos: 7.427,95 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2614 Venda: R$ 3,2619 
Variação: +0,57% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,34 Venda: R$ 3,44 
Variação: +0,39% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2512 Venda: R$ 
3,2518 Variação: +0,62% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2430 
Venda: R$ 3,4070 Variação: 
+0,5% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,53% ao 
ano. - Capital de giro, 9,64% ao ano. 
- Hot money, 1,11% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1,321,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,44% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 140,000 
Variação: +0,67%.

Cotação: R$ 3,2750 Variação: 
+0,71% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,2313  Venda: US$ 1,2313  
Variação: -0,78% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0120 Venda: R$ 
4,0140 Variação: -0,25% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0030 Ven-
da: R$ 4,1700 Variação: -0,17%.

Futuro: -0,51% Pontos: 85.620 
Máxima (pontos): 86.435 Míni-
ma (pontos): 85.025. Global 40 
Cotação: 884,773 centavos de 
dólar Variação: +0,26%.

“Saúde, saúde perfeita 
não é nada, não leva a 
nada. A gente só sabe 
que tem aquilo que dói. 
O brasileiro quer que 
doa tudo, naturalmente”. 
Antônio Calado (1917/1997)
Jornalista brasileiro

sistência Social. Nos últimos 
cinco anos,  o défi cit da Se-
guridade Social acumula alta 
de 225%. O rombo saltou de 
R$ 76,1 bilhões em 2012 para 
R$ 90,1 bilhões em 2013, R$ 
130,1 bilhões em 2014 e R$ 
166,5 bilhões em 2015, antes 
de superar a barreira de R$ 200 
bilhões a partir de 2016 (ABr).

Responsável por englobar 
as áreas de Previdência 
Social, Saúde e Assistên-

cia Social, a seguridade social 
registrou rombo recorde em 
2017, divulgou ontem (8) o 
Ministério do Planejamento. 
Segundo a pasta, o défi cit do 
sistema cresceu 13% em 2017, 
somando R$ 292,4 bilhões, o 
equivalente a 4,4% do Produto 
Interno Bruto (PIB). Em 2016, 
o resultado negativo havia tota-
lizado R$ 258,7 bilhões (4,1% 
do PIB). Apesar da expansão no 
ano passado, o défi cit cresceu 
menos que em 2016, quando 
havia aumentado 55%.

Segundo o Ministério do 
Planejamento, a desacelera-

Défi cit da Seguridade Social 
subiu 13% em 2017 e 
aproxima-se de R$ 300 bilhões

ção do crescimento no ano pas-
sado decorre de dois motivos. 
O primeiro foi a recuperação 
da economia, que elevou a ar-
recadação da contribuição pre-
videnciária e de tributos como o 
PIS e a Cofi ns, que se destinam 
à seguridade. De acordo com o 
balanço, as receitas da seguri-
dade social somaram R$ 657,9 
bilhões em 2017, expansão de 
7,2% em relação aos R$ 613,2 
bilhões registrados em 2016. 
Os gastos, no entanto, avan-
çaram em ritmo maior, 9%, e 
atingiram R$ 950,3 bilhões em 
2017, contra R$ 817,8 bilhões 
no ano anterior.

O segundo fator foi o reajuste 
menor do salário mínimo, que 

aumentou 6,47% no ano pas-
sado por causa da fórmula fi xa 
de crescimento do PIB no ano 
anterior mais a infl ação pelo 
INPC. O salário mínimo impacta 
boa parte das aposentadorias, 
pensões e os benefícios da Lei 
Orgânica de Assistência Social 
(Loas). A revisão dos auxílios-
-doença e das aposentadorias 
por invalidez no ano passado, 
apontou o relatório, também 
contribuiu para diminuir o 
crescimento do défi cit em 2017.

De acordo com o Planejamen-
to, mesmo se não houvesse a 
Desvinculação de Receitas da 
União (DRU), que permite o 
remanejamento de até 30% das 
receitas do governo para outras 

Nos últimos cinco anos, o défi cit da Seguridade Social acumula alta de 225%.

áreas, a Seguridade Social con-
tinuaria a registrar défi cit. Caso 
todas as receitas tivessem per-
manecido no sistema, o sistema 
teria défi cit de R$ 192,1 bilhões 
em 2017, alta de 15,1% em rela-
ção ao resultado negativo de R$ 
166,9 bilhões em 2016.

As despesas da Seguridade 
Social englobam os benefícios 

da Previdência Social e da Previ-
dência dos servidores da União; 
da Loas e do Bolsa Família; os 
benefícios trabalhistas como 
seguro-desemprego e abono 
salarial. Os gastos também en-
globam as despesas de custeio, 
de capital (investimentos) e 
os salários dos servidores da 
Previdência, da Saúde e da As-

O ministro da Segurança 
Pública, Raul Jungmann, pediu 
ontem (8) à ministra Cármen 
Lúcia, presidente do STF, que 
coloque em pauta o processo 
que trata da descriminalização 
de usuários de drogas, para 
que a Corte possa estabelecer 
uma quantidade mínima para o 
porte de substâncias. Para ele, 
é preciso um critério mais claro 
para diferenciar trafi cante de 
usuário. “Como a lei não traz 
essa quantidade, fi ca muito 
difuso, fi ca ao arbítrio de cada 
juiz, de cada corte, de cada vara 
estabelecer quem é usuário”.

Segundo Jungmann, o minis-
tro Alexandre de Moraes, com 
quem se encontra o processo, 
afi rmou-lhe que deve liberar 
em breve seu voto, permitindo 
assim que o assunto possa voltar 
a ser apreciado pelo plenário. 
“Pedi que esse assunto possa 

Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann.

Como parte da operação de 
estabilização da comunidade da 
Vila Kennedy, na zona oeste do 
Rio de Janeiro, os militares dis-
tribuíram mil rosas às mulheres 
da região ontem (8). Segundo 
o porta-voz do comando con-
junto, coronel Carlos Cinelli, 
a ação aproveitou a presença 
da intervenção federal para 
celebrar o Dia da Mulher na 
comunidade, “em um gesto 
que expressa o desejo de paz e 
estende a mão em acolhimento 
e proteção”.

“A vida precisa seguir e hoje é 
um dia de celebrar e agradecer. 
As mulheres chefi am mais de 

50% dos lares brasileiros e nas 
comunidades esse papel é ainda 
mais relevante na educação e 
transmissão de valores aos fi lhos, 
de modo a prevenir sua coopta-
ção pelas facções criminosas”.

Ele explicou que as fl ores 
foram doadas por um empre-
sário, que pediu anonimato, 
num gesto de apoio ao processo 
de Intervenção. O coronel res-
saltou que as mulheres fazem 
parte das Forças Armadas e 
atuam, principalmente, em 
áreas de apoio como médicas, 
veterinárias e bacharéis em di-
reito, mas que também vão para 
o trabalho de campo (ABr). 

Militares distribuíram rosas na comunidade da Vila Kennedy, 

na zona oeste do Rio, no Dia Internacional da Mulher.

Satélites da UE
O Brasil assinou ontem (8), ao 

lado do Chile e da Colômbia, um 
acordo de cooperação para par-
ticipar do programa Copernicus 
de Observação e Monitoramento 
da Terra da União Europeia. Com 
isso, os países latino-americanos 
passam a ter acesso às informações 
produzidas pelos seis conjuntos 
de satélite. Em troca, os parceiros 
vão compartilhar os resultados das 
análises dessas informações com 
os outros participantes do sistema.

Indicador da FGV 
sinaliza possível 
aceleração

O Indicador Antecedente de 
Emprego (IAEmp) aumentou 
1,9 ponto em fevereiro e, na 
análise da FGV, esse movimento 
sinaliza uma possível aceleração 
na recuperação do mercado de 
trabalho nos próximos meses. O 
índice foi divulgado ontem (8) 
pela fundação e atingiu o maior 
nível de sua série histórica, com 
109,6 pontos.

O resultado foi infl uenciado 
pela alta de seis dos sete indica-
dores que compõem o IAEmp. 
Destacaram-se os indicadores 
que medem a situação atual dos 
negócios no setor de Serviços e 
na Indústria de Transformação. 

Para o economista Fernando 
de Holanda Barbosa Filho, o 
indicador reflete a elevada 
taxa de desemprego do país e, 
apesar da previsão de geração 
de vagas, a expectativa é que 
a taxa de desemprego perma-
neça em níveis elevados (ABr).

Começa a valer hoje (9) o 
horário estendido de fecha-
mento do acesso de veículos 
ao Elevado João Goulart, mais 
conhecido por Minhocão. A 
interdição será das 21h30 de 
hoje às 6h30 de segunda-feira 
(12). A extensão do horário 
foi determinada pela Lei Mu-
nicipal 16.833, sancionada no 
dia 8 de fevereiro pelo prefeito 
João Doria, que criou o Parque 
Municipal do Minhocão. 

A retirada do trânsito de 
veículos no local é uma antiga 
reivindicação de moradores e 
proprietários de prédios no en-
torno, que desde a inauguração 
da obra, em janeiro de 1971, 
queixavam-se do barulho, da 
perda de privacidade e da 
desvalorização dos imóveis.  
Inaugurada em 1970, na gestão 
do então prefeito Paulo Maluf, 
a via de mão dupla se estende 
do Largo Padre Péricles, em 
Perdizes, por 3.400 metros até 
a Praça Roosevet. 

Em 1976, o tráfego, antes 
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Reprodução

Numa espécie de ataque ao 
ministro do STF, Luis Roberto 
Barroso, e da procuradora-
-geral da república, Raquel 
Dodge, o ministro da Secretaria 
de Governo, Carlos Marun, afi r-
mou, sem citar nominalmente 
nenhum dos dois, que “atitu-
des diversionistas” e “novas 
fl echas” não vão atrapalhar o 
presidente Temer no seu ob-
jetivo que é “dar segurança à 
vida dos brasileiros”. 

“Se hoje o Brasil não vive 
uma situação muito melhor que 
esta que vivemos, foi em função 
de fl echas que nos levaram a 
não realizarmos a necessária 
modernização da nossa Previ-
dência”, afi rmou, em referência 
ao ex-procurador-geral da 
República Rodrigo Janot, que 
apresentou duas denúncias 
contras Temer e afi rmou na 
ocasião que enquanto “houver 
bambu, lá vai fl echa”.

“Não vamos permitir agora que 
outras fl echas venham a obsta-
culizar neste outro momento 
aquilo que é prioridade para o 
governo”, completou Marun. Ao 
ser questionado se as atitudes 
diversionistas estavam vindo por 
parte de Barroso e de Raquel, 
Marun preferiu não nomear e 
apenas afi rmou aos jornalistas: 
“Vocês tem condições de con-
cluir”. Marun reafi rmou que o 
governo não vai recorrer da deci-

Ministro da Secretaria de 

Governo, Carlos Marun.
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São Paulo - Ao comentar o 
lançamento da pré-candidatura 
de Rodrigo Maia (DEM) à Pre-
sidência da República, o gover-
nador paulista e pré-candidato 
pelo PSDB ao Planalto, Geraldo 
Alckmin, evitou polarizar com o 
presidente da Câmara e repetiu 
que “tem o que mostrar” na 
campanha. Ainda de olho em 
uma aliança com o DEM, Alck-
min elogiou Maia e reforçou que 
o PSDB sempre teve “estima” 
pelos quadros do partido.

“É sempre bom mantermos 
diálogo, termos ponte, não é 
eleição só para presidente, 
temos para governador, se-
nador, deputados”. O gover-
nador disse que ligaria para 
o prefeito de Salvador, ACM 
Neto, que assumiu o comando 
nacional da legenda. Sobre o 
pré-candidato, Alckmin citou 
que Maia “é uma boa liderança 
dessa geração mais nova” e que 
os dois sempre conversam. 

Alckmin afirmou que vai 
“suar a camisa” para chegar ao 
segundo turno e que o povo é 
quem mais ganha com as can-
didaturas. “O que nós vamos 
discutir é o futuro do Brasil. 
Eu tenho o que mostrar. Muitas 
vezes na política, entre o falar 
e o fazer há um abismo. Nós 
fi zemos aqui em São Paulo num 
período muito difícil”, disse o 

Alckmin repetiu que “tem o 

que mostrar” na campanha.
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Jungmann quer do STF a quantidade 
legal para porte de drogas

ou trouxer consigo” drogas 
ilegais para consumo pessoal.

O assunto chegou a ser 
discutido em plenário, mas o 
julgamento encontra-se inter-
rompido há mais de dois anos 
devido a um pedido de vista do 
ministro Teori Zavascki, ante-
cessor de Moraes, que acabou 
herdando o processo. O placar 
atual é 3 votos a 0 a favor da 
descriminalização do porte de 
drogas para consumo pessoal.

Segundo Jungmann, ao esta-
belecer uma quantidade para 
o porte descriminalizado de 
drogas, o STF pode contribuir 
para desafogar as prisões do país, 
ao reduzir o encarceramento 
de pequenos infratores sem 
antecedentes criminais. “Se con-
tinuarmos jogando esse pessoal 
todo em penitenciárias, estamos 
entregando legiões para o grande 
crime organizado” (ABr).

ser pautado o mais rapidamente 
possível”. O processo, um re-
curso especial com repercussão 
geral para todos os casos corre-
latos em tramitação na Justiça, 
coloca em discussão a constitu-
cionalidade do artigo 28 da Lei 
das Drogas, que prevê penas 
para quem “adquirir, guardar, 
tiver em depósito, transportar 

Forças Armadas distribuem 
fl ores na Vila Kennedy

‘Novas fl echas’ não vão 
atrapalhar o presidente

são de Barroso de quebrar o sigilo 
bancário do presidente, mesmo 
sendo uma decisão “absurda, 
indevida e inconstitucional” para 
“não dar munição a hipocrisia 
dos nossos adversários”. 

Mais cedo, Temer enviou a 
Raquel uma carta com um pare-
cer do professor Ives Gandra da 
Silva Martins com a sua opinião 
sobre o artigo 86, da Constitui-
ção que diz: “O Presidente da 
República, na vigência de seu 
mandato, não pode ser respon-
sabilizado por atos estranhos 
ao exercício de suas funções”. 
“Remeto-lhe copia por mero 
interesse acadêmico, tendo em 
vista o vício intelectual que me 
acompanha há muito tempo 
com vistas a discutir os grandes 
temas do Direito Constitucio-
nal”, escreveu Temer (ABr).

Alckmin evita polarizar 
com Maia e promete 

‘suar a camisa’

governador, quando pergunta-
do sobre qual cenário aposta 
para o segundo turno.

Questionado se Maia “tem o 
que mostrar”, Alckmin disse 
apenas que o presidente da 
Câmara é “um grande quadro” 
e se negou a responder quando 
a pergunta foi feita novamente. 
Antes de lançar sua pré-can-
didatura, Maia teceu críticas 
ao PSDB e a Alckmin, dizendo 
que a rejeição ao partido está 
prejudicando a imagem do 
governador. Sobre os comen-
tários, o tucano afi rmou que é 
preciso “dar um desconto” para 
o presidente da Câmara e que 
as declarações não diminuem o 
respeito que ele tem por Maia 
e pelo partido (AE).

Interdição ao acesso de veículos 
no Minhocão entra em vigor

liberado 24 horas, passou a 
ser restrito da meia-noite às 
5h, visando diminuir o baru-
lho tanto dos motores quanto 
o causado por acidentes. A 
medida sofreu alterações, em 
novembro de 1989, quando a 
interdição passou a ser de se-
gunda a sábado, das 21h30 até 
as 6h, e com fechamento total 
aos domingos. Desde julho de 
2015, a interdição passou a ser 
das 15h de sábado até as 6h de 
segunda-feira (ABr).
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O que é o Brasil?
E o mundo?

Numa época em que 

novos armamentos 

estão sendo testados é 

bom refl etir sobre a II 

Guerra Mundial que 

resultou da decadência 

da humanidade

Verdade que surgiram 
alguns avanços tec-
nológicos, mas uma 

humanidade evoluída teria 
reconhecido as leis naturais 
da Criação e aprendido a usar 
a energia atômica para fi ns 
pacífi cos e benéfi cos, em vez de 
se dedicar intensamente para 
construir uma arma destrutiva 
de guerra. Como preparar as 
novas gerações para evoluir? 
Quem somos nós? O que é o 
planeta onde vivemos? Como 
ele possibilita a vida? Tudo 
segue o ritmo das leis naturais 
da Criação.

É bom desbancar monopó-
lios e ter produtos com preços 
acessíveis, mas há um grande 
enrosco no tocante à produção, 
empregos e renda. Se muitas 
indústrias se tornarem inviá-
veis, como vai fi car a economia 
de vários países como o Brasil? 
Ficará parecida com o Rio de 
Janeiro, desestruturado, preso 
às drogas e corrupção?

Seria oportuno relembrar 
como vem ocorrendo o declínio 
do Brasil desde os anos 1980, 
com breve intervalo de folga, 
mas com terrível destruição 
geral em muitas décadas 
perdidas. Perdemos na edu-
cação, na saúde e a esperança 
na melhora. Como sair do 
insignifi cante crescimento de 
1% e melhorar a produção e 
empregos? No Brasil despre-
parado, faltam bons gestores. 
Como enfrentar a conjuntura 
internacional avassaladora 
na busca de ganhos, com-
modities e na distribuição de 
industrializados? É grande o 
risco do prosseguimento do 
desmanche.

O que é o Brasil hoje? En-
quanto a China, onde não entra 
pornografi a nem outras drogas, 
preparava as novas gerações, o 
Brasil decaía no nível escolar e 
permitia livremente o uso de 
bebidas e drogas. Com isso, a 
moçada foi se prejudicando. 
A classe política e gestores 
sempre fi cam olhando para 
a próxima eleição e nada 
fi zeram. O Brasil é hoje um 
retardatário na indústria e em 
tudo o mais, fi cando espremido 
entre os que queriam tirar van-
tagens fi nanceiras e os radicais, 
empenhados em dominar o 
Estado de forma despótica. 
Muita gente contribuiu para 
a precariedade atual. Faltou 

patriotismo.
A atual situação da humani-

dade se afi gura como a porta 
para a precarização e declínio 
generalizado da civilização. 
Como disse o ministro Jung-
mann: “Na outra ponta, nós 
temos aqueles a quem nada 
falta, aqueles que têm recur-
sos, aqueles que, muitas vezes 
chamamos de classe média, 
mas que pela frouxidão dos 
costumes, pela ausência de 
valores, pela ausência de capa-
cidade de entender os limites 
entre o que é lícito e ilícito, 
passam a consumir as drogas”.

Quais os objetivos do ca-
pitalismo democrático? E do 
capitalismo de Estado condu-
zido sob o ponto de vista dos 
comunistas? A humanidade 
tem dedicado tempo mínimo 
para a compreensão do sig-
nifi cado da vida. Em vez de 
se dedicar ao autoaprimora-
mento, adestrou-se no manejo 
das fi nanças para ampliação e 
conservação do poder. Dese-
quilíbrio geral é o resultado. 
A marcha para a insensatez 
se mostra mais nitidamente a 
cada dia que passa. Correntes 
religiosas, liberais democratas 
e autocratas, vão seguindo na 
mesma direção perigosa.

A história poderá desvendar 
os enigmas do atual cenário 
econômico-fi nanceiro global. 
Com a avantajada população 
mundial e recursos limitados, 
não vai dar para todos terem 
brioches. Com a rápida in-
tegração asiática de mais de 
duzentos milhões de braços 
na força de trabalho, em con-
dições de custos mais favorá-
veis, teve início um processo 
de desarrumação do comércio 
internacional que, levado pelo 
imediatismo, já tinha os seus 
vícios, e poderemos estar 
adentrando em nova fase de 
guerra comercial. 

Essa é uma questão funda-
mental que requer a atenção 
dos organismos internacionais, 
pois a situação atual aponta 
para a escalada da precariza-
ção e declínio da civilização 
humana pela redução do 
equilíbrio entre os países e 
suas contas. Gradativamente 
o Ocidente se foi afastando 
do saber das imutáveis leis da 
Criação. A China do sábio Lao 
Tsé, também. 

Agora vivemos a era da 
colheita, os frutos revelarão 
as verdadeiras intenções dos 
seres humanos.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor 
dos livros: Nola – o manuscrito que 

abalou o mundo; 2012...e depois?; 
Desenvolvimento Humano; O Homem 

Sábio e os Jovens, entre outros. 
E-mail: (bicdutra@library.com.br); 

Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Em resposta ao massacre do 
último dia 14 de fevereiro em 
uma escola de Parkland, que 
deixou 17 pessoas mortas, os 
legisladores da Flórida apro-
varam na quarta-feira (7) um 
projeto de lei que visa restringir 
a compra de armas na cidade 
norte-americana. Entre as 
principais medidas adotadas 
no projeto estão a autorização 
para que funcionários de esco-
las portem armas e o aumento 
da idade mínima para comprar 
um rifl e (dos 18 para 21 anos 
de idade).

A iniciativa foi aprovada na 
Câmara com 67 votos a favor e 
50 contra. A partir de agora fi -
cará sob as mãos do governador 
da Flórida, Rick Scott, que dará 
a palavra fi nal se aprovará ou 
vetará a medida. “Quando um 
projeto de lei chegar à minha 
mesa, farei o que não parecem 

Em comemoração ao Dia 
Internacional das Mulheres, 
o papa Francisco fez uma ho-
menagem à classe feminina e 
ressaltou sua importância na 
sociedade.    “Agradeço a to-
das as mulheres que, todos os 
dias, procuram construir uma 
sociedade mais humana e aco-
lhedora”, escreveu o Pontífi ce 
no Twitter, traduzido em nove 
idiomas diferentes.

Francisco já fez diversas de-
clarações em prol das mulheres 
ao longo de seu pontifi cado, in-
clusive, recentemente, afi rmou 
que elas são “mais valentes do 
que os homens”. Além disso, o 
líder da Igreja Católica é defen-

sor de “introduzir ativamente as 
mulheres em todos os âmbitos 
da sociedade”.

O “Dia das Mulheres” deste 
ano está marcado por diver-
sos protestos em mais de 170 
países do mundo. Milhares de 
mulheres foram às ruas para 
tentar combater a desigualdade 
de gênero, direitos, além de cla-
mar pelo fi m da violência, seja 
física, psicológica ou sexual. 
Os atos ganharam força, prin-
cipalmente, depois de várias 
personalidades denunciarem 
casos de abusos sexuais por 
meio de iniciativas nas redes 
sociais, como o #Metoo e #Wi-
thYou (ANSA).

A rede de fast-food McDonald’s 
decidiu homenagear as mulhe-
res ontem (8) na Califórnia, 
nos Estados Unidos, e inverteu 
o logo “M”, formando um “W” 
para se referir à palavra “Wo-
men” (“mulher”, em tradução 
livre). A iniciativa faz parte do 
“Dia Internacional da Mulher”, 
e só aconteceu em algumas uni-
dades do país norte-americano. 
“Pela primeira vez na história 
da noss marca, lançamos nossos 
arcos icônicos”, disse Wendy 
Lewis, diretor de diversidade 

do Mc Donald’s.
Ainda por conta da data co-

memorativa, funcionários da 
rede fast-food usarão chapéus e 
camisas especiais. Nos últimos 
anos, as empresas começaram a 
usar a data para transmitir suas 
opiniões sobre igualdade de 
gênero. Em nota, o McDonald’s 
disse que seis em cada 10 
gerentes de restaurantes dos 
EUA são mulheres. “Temos 
uma longa história de apoio às 
mulheres no local de trabalho”, 
ressaltou a empresa (ANSA).

Temer no 
Chile para 
posse de 
Piñera

O presidente Temer viaja ao 
Chile para acompanhar a ceri-
mônia do novo chefe de Estado 
do país, Sebastián Piñera, que 
será realizada neste domingo 
(11), em Valparaíso. Na visita, 
Temer estará acompanhado 
pelo ministro das Relações Ex-
teriores do país, Aloysio Nunes.

Com o novo governo, o Brasil 
pretende fortalecer a relação 
bilateral entre as duas nações, 
além de realizar um aprofunda-
mento da integração regional. O 
Chile faz do Brasil o seu grande 
parceiro comercial na América 
do Sul, já que o país é um dos 
principais destinos dos inves-
timentos chilenos no mundo.

Com 54,6% dos votos, o di-
reitista Piñera derrotou o seu 
opositor Alejandro Guillier, 
que somou 45,4% dos votos, 
nas eleições presidenciais chi-
lenas. Economista, político e 
um dos homens mais ricos do 
Chile, Piñera volta a ao cargo 
de chefe de Estado do país após 
um primeiro governo entre os 
anos de 2010 e 2014 (ANSA).

Além do México, outros países citados são: Myanmar, 

Cazaquistão e Camboja.

Trabalhar fora do país é um 
desafi o, ainda mais para as 
mulheres, afi nal a diferença 
salarial é grande em alguns 
lugares do mundo. No entan-
to, segundo pesquisa realizada 
pela InterNations em 168 
nações, os 10 melhores locais 
para as estrangeiras terem 
uma carreira profi ssional são: 
México, Myanmar, Camboja, 
Bahrein, Nova Zelândia, Caza-
quistão, Grã-Bretanha, Esta-
dos Unidos, Quênia e Irlanda. 
A classifi cação foi baseada no 
nível salarial, expectativas 
e satisfação pessoal com a 
perspectiva da carreira, além 
de horário de trabalho.

Mais da metade das mulhe-
res que trabalham no exterior 
(51%) está satisfeita com as 
oportunidades de carreira. 
Mas, ao mesmo tempo, um 
terço delas (33%) declara que 
seu rendimento no exterior é 
inferior ao que teriam em um 
trabalho similar no seu país 
de origem. Com relação aos 
homens, somente um em cada 
quatro (25%) dizia o mesmo. 
Além disso, quase a metade 

Apenas as disciplinas de língua portuguesa e matemática 

aparecem como disciplinas obrigatórias a todos os alunos.

Segundo ele, é preciso dar 
protagonismo ao jovem na 
escolha de seu itinerário 

formativo. “Todos os conteúdos 
do ponto de vista de área de 
conhecimento estarão presen-
tes na base curricular, como 
biologia, história, geografia. 
Ela será ampla, mas dedicare-
mos mais focos àquelas áreas 
em que o jovem projeta uma 
conexão com o seu projeto de 
vida profi ssional”, afi rmou, após 
evento para entrega da Ordem 
Nacional do Mérito Educativo.

Para ele, a BNCC alinha o 
Brasil ao que já acontece em 
outros países da Europa e Ásia, 
além de Canadá e Estados 
Unidos. “Não podemos atrasar 
o Brasil em relação ao que 

Antoine Mekary/Aleteia

Divulgação

A
N

SA

D
iv

ul
ga

çã
o

Currículo do ensino médio será 
amplo para dar protagonismo a aluno
O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que o fato de a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para o ensino médio trazer apenas as disciplinas de língua portuguesa e matemática como 
componentes curriculares não vai prejudicar o ensino de outras matérias

mês ao Conselho Nacional de 
Educação, que tem que avaliar e 
aprovar o documento. Segundo 
a proposta do MEC, apenas as 
disciplinas de língua portu-
guesa e matemática aparecem 
como componentes curricula-
res, ou seja, como disciplinas 
obrigatórias a todos os alunos.

A reforma do ensino médio, 
sancionada no ano passado, 
prevê que o currículo seja 60% 
preenchido pela BNCC e que os 
40% restantes sejam destinados 
aos chamados itinerários forma-
tivos, em que o estudante pode-
rá escolher entre cinco áreas de 
estudo: linguagens, matemática, 
ciências da natureza, ciências 
humanas e formação técnica e 
profi ssional (ABr).

o mundo já passou há muito 
tempo”. O ministro confi rmou 

que a Base do Ensino Médio 
deve ser entregue até o fi m do 

México é melhor lugar para 
estrangeira trabalhar, diz estudo

das mulheres (47%) que se 
transferem ao exterior o fazem 
por um emprego autônomo.

Apesar de um quarto das 
mulheres (24%) que se trans-
ferem ao exterior o fazer por 
motivos ligados ao trabalho, 
isso ainda corresponde a 16 
pontos a menos que os homens. 
Contudo, quando se trata de 
motivação própria, as mulheres 
possuem grande engajamento, 
já que 11% das que emigraram 

declaram ter tido um trabalho 
no exterior como principal 
motivo de saída do país - so-
mente dois pontos a menos 
que os homens (13%).

Além dos números, a pes-
quisa ainda revela preconceito 
e estereótipos antigos: uma 
mulher que busca satisfação 
profissional e carreira no 
exterior é ainda considerada 
uma pessoa “estranha”, como 
uma “fugitiva (ANSA).

McDonald’s transforma ‘M’ 
em ‘W’ para Dia da Mulher 

Papa agradece as 
mulheres por

papel na sociedade

Papa Francisco fez uma homenagem à classe feminina.

Flórida aprova projeto 
de lei que restringe 

vendas de armas

estar fazendo em Washington. 
Vou revisá-lo linha por linha”, 
disse Scott, que também afi r-
mou que irá consultar as famí-
lias de Parkland para tomar a 
decisão defi nitiva.

Recentemente, o governador 
da Flórida anunciou que irá 
investir US$ 500 milhões para 
reforçar a segurança nas esco-
las do estado norte-americano. 
Scott é também contrário a 
ideia do presidente do país, 
Donald Trump, de armar os 
professores, e optou pela ideia 
de colocar nos colégios um 
agente policial para cada mil 
alunos. No último dia 14 de 
fevereiro, Nikola Cruz, de 19 
anos, entrou armado com um 
fuzil na instituição e matou 17 
pessoas, entre alunos e pro-
fessores. O atirador foi preso 
horas depois de ter cometido 
o massacre (ANSA).
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A crise na BRF e a 
escolha do Conselheiro 
nas empresas familiares

Mesmo escolhendo um 

profi ssional que tenha 

o perfi l adequado, 

podemos também correr 

o risco de colocar no 

Conselho a pessoa 

errada

Com muito interesse a co-
munidade empresarial, 
acionistas e sobretudo 

aqueles que já dependem ou 
dependerão dos Fundos de 
Pensão Previ (Banco do Brasil) 
e Petros (Petrobras) acompa-
nham o embate entre os sócios 
da gigante e maior exportadora 
de frangos do mundo BRF, 
que nasceu da fusão da Sadia 
e Perdigão. A empresa amar-
gou o maior prejuízo de sua 
história  no ano de 2017 e suas 
ações chegaram ao menor nível 
desde 2012. 

Os dois fundos querem desti-
tuir Abilio Diniz, atual presiden-
te do  Conselho e seus homens 
de confi ança de suas funções 
de conselheiros e gestores. 
|Responsabilizam este grupo 
pelo fraco desempenho da BRF. 
Outros sócios, dentre os quais 
a Tarpon defendem a perma-
nência do ex dono do Grupo 
Pão de Açúcar. Em resumo, 
os sócios terão que resolver o 
“imbróglio” em reuniões espe-
cífi cas e nomear novas pessoas 
que formarão o Conselho de 
Administração da BRF. 

Apesar de soar bastante 
complicado, os sócios precisam 
seguir os Acordos Societários 
e as Regras da CVM (Comis-
são Valores Mobiliários) para 
colocar a casa em ordem no-
meando novos Conselheiros e o 
Presidente do Conselho, o que 
em teoria não parece ser tão 
difícil assim. É uma questão de 
entendimento entre os sócios 
e observância das regras. Va-
mos imaginar agora, que uma 
empresa de capital fechado, 
familiar por excelência, tenha 
que partir para a escolha de 
um profi ssional para o seu 
Conselho. Quem escolher e 
como escolher? 

Em geral, as escolhas reca-
em sobre amigos,  parentes 
ou profi ssionais liberais que 
prestam serviços para a Em-
presa. Os critérios são mais 
baseados em laços familiares 
e emocionais do que racionais. 
Consequentemente a escolha 
não recairá em geral,  sobre 
pessoas com os conhecimentos 
necessários. Como resultado 

teremos Conselhos atuando 
inadequadamente. 

Vamos fazer um parênteses 
e voltar para a BRF. Existe a 
crítica de que foram escolhidas 
por Abilio Diniz pessoas sem o 
perfi l e conhecimento necessá-
rio para exercer determinados 
cargos. Um especialista da área 
fi nanceira provavelmente não 
entenderá o sufi ciente sobre 
abate de animais. Seria a mes-
ma coisa, numa empresa de 
capital fechado, convidar um 
amigo para ser conselheiro mas 
que não entende o sufi ciente 
sobre o negócio.

Na formação de Conselhos 
de Empresas de capital fe-
chado/familiares, temos que 
ter, além da participação 
dos sócios,  profi ssionais que 
de uma ou outra forma têm 
conhecimentos ou afi nidades 
com o negócio. A contribui-
ção destes conselheiros, na 
minha experiência, sempre 
trouxe excelentes resultados. 
Mas mesmo escolhendo um 
profi ssional que achamos que 
tenha o perfi l adequado, pode-
mos também correr o risco de 
colocar no Conselho a pessoa 
errada. De que forma?

Antes de se fazer a escolha 
de um profi ssional, é preciso 
defi nir quais os objetivos es-
tratégicos ou qual é a visão 
estratégica dos sócios em 
relação a seus negócios. Ten-
do isto claramente defi nido, 
será muito mais fácil e efi -
ciente recair sobre a escolha 
de um conselheiro que trará 
importantes sinergias para o 
Conselho. O conselheiro terá 
que contribuir para que a em-
presa atinja os seus objetivos 
de médio e longo prazos além 
de zelar pelo desempenho 
econômico, fi nanceiro e ope-
racional. Portanto não poderá 
ser qualquer pessoa.

A escolha de um Conselheiro 
Externo ou Independente deve 
seguir as regras defi nidas no 
Regimento Interno do Con-
selho ou os sócios precisam 
chegar a um consenso em 
torno da escolha. De uma pe-
quena empresa à uma gigante 
como a BRF, a nomeação de 
Conselheiros é um enorme 
desafi o estratégico que merece 
atenção e dedicação para evitar 
problemas futuros. 

(*) - É fundador da Lanz Consultores 
Associados, empresa especializada 
em governança corporativa, gestão 
de empresas médias e grandes no 

Brasil.

Thomas Lanz (*)

A - Concurso para Escriturário
O Banco do Brasil divulgou Edital de Abertura da Seleção Externa 
2018/001. A seleção será realizada para provimento de 30 vagas imediatas 
de escriturário, e outras 30 de cadastro de reserva, em dependências 
situadas em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. As novidades para este 
certame estão na inclusão da prova de Estatística e na classifi cação do 
candidato, que passa a ser nacional. As inscrições têm valor de R$48,00 e 
poderão ser realizadas até o próximo dia 27. Para participar da seleção, é 
preciso ter certifi cado de conclusão ou diploma de curso de nível médio 
e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação. Mais 
informações: (www.cesgranrio.org.br).

B - Movimento Pró-Sono 
No dia 18 (domingo), a cidade de São Paulo recebe a terceira edição do 
Movimento Pró-Sono, iniciativa promovida pelo VitalAire (marca interna-
cional da Air Liquide para serviços de saúde domiciliar) para conscientizar 
os participantes sobre a importância da saúde do sono para a qualidade 
de vida. O evento é gratuito e será realizado a partir das 10h, no Parque 
Villa Lobos. As atividades são abertas a todas as pessoas, independente 
de idade ou preparo físico. Durante o evento, profi ssionais da saúde 
irão propor atividades físicas e orientar os participantes sobre o sono e 
sua importância. A iniciativa celebra o Dia Mundial do Sono, neste ano 
comemorado no próximo dia 16. Os interessados em participar podem 
se inscrever pelo site (www.movimentoprosono.com.br). 

C - Folks Pub
Além de dominar as paradas de sucesso em todo país, o sertanejo chega 
agora a um reduto até então associado ao rock. Com a proposta de unir o 
ambiente intimista desse tipo de bar tão popular na Inglaterra e Irlanda 
com o clima de paquera das baladas brasileiras, o Folks Pub cresce no 
interior do Brasil e inaugura a sua quarta unidade, em Campinas. Pub é 
o lugar onde as pessoas se encontram para ouvir a música local que, no 
exterior, é o rock, enquanto aqui no Brasil é o sertanejo. Com decoração 
que mistura a temática rural e faroeste, a primeira casa surgiu em Lon-
drina, em 2014. Com shows ao vivo e uma seleção variada de cervejas 
especiais, o estabelecimento já tinha fi las na porta logo nas primeiras 
semanas. Em pouco menos de um ano, foi insugursdo o segundo pub, 
em Presidente Prudente. Saiba mais em (www.folkspub.com.br).

D - Jurídico e Imobiliário 
A 7ª edição do Adit Juris, maior evento do setor Jurídico e Imobiliário do 
país, será realizada nos dias 16 e 17 de abril, em Salvador. Organizado 

pela Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, 
reunirá cerca de 300 participantes no Wish Hotel, entre lideranças e 
especialistas do mercado imobiliário, escritórios jurídicos e advogados 
atuantes nestes segmentos para discutir temas de vanguarda e buscar 
soluções para questões ainda não  previstas na legislação. Entre os 
temas: Formatação Jurídica de Coworking; Locação por diária em con-
domínios residenciais - o modelo Airbnb; Crowfunding  para projetos 
imobiliários e Regramento CVM; Andamento da atualização da Lei de 
falência e recuperação judiciária e as lições aprendidas com os planos 
de recuperação judicial da PDG e Viver. Mais Informações e inscrições 
(www.adit.com.br)  ou (82) 3327-3465. 

E - Inteligência Artifi cial
No próximo dia 27, das 9h às 18h, no InovaBra habitat (Av. Angélica, 
2529), acontece o seminário “Inteligência Artifi cial: para onde vamos?”, 
que reúne  profi ssionais renomados das áreas de  tecnologia, acadêmica 
e negócios para explorar os principais tópicos de inteligência artifi cial, 
seus desafi os, progressos e avanços no Brasil e no mundo. Uma opor-
tunidade que reúne especialistas de diversos setores para discutir um 
tema de tamanha importância e complexidade.
Serão abordados temais como a adoção de AI nas diferentes indústrias; a 
evolução de suas aplicações; chatbots - experiência e resultados; automa-
ção; machine learning e deep learning;  AI e a percepção do consumidor;  
big data e segurança de dados; recursos humanos e os desafi os da inte-
ligência artifi cial, e ética aplicada a AI, entre outros. Mais informações 
e inscrições: (http://cantarinobrasileiro.com.br/aiview/#about).

F - Desafi os Econômicos
A Câmara Ofi cial Espanhola de Comércio no Brasil realiza no próximo 
dia 16, das 08:30 às 12:30, o III Seminário Latam. O evento conta com 
a presença de Ángel Melguizo, chefe da unidade da América Latina e 
do Caribe na OCDE; Antoni Estevadeordal, gerente de integração e 
comércio BID; Rafael Munoz Moreno, program leader Brazil do Banco 
Mundial; Ivan de Souza, líder de global foresight da PwC Consulting; 
José Maria Pena, diretor geral regional - América na Prosegur e Rodrigo 
Zambom, head of everis BPO Américas. Em debate, o cenário e desafi os 
econômicos da América Latina. Mais informações/inscrições: (www.
camaraespanhola.org.br).

G - Desenvolvimento Sustentável 
Estão abertas as inscrições para a 10ª edição do Congresso GIFE, a ser 
realizado de 4 a 6 de abril, na FecomercioSP. Promovido pelo Grupo de 

Institutos Fundações e Empresas, o evento busca aprofundar o debate 
sobre como o investimento social privado pode ser um motor para en-
frentar os desafi os de desenvolvimento sustentável do Brasil e orientar 
a destinação de recursos em diversas áreas como desigualdade social, 
racial e de gênero, educação, violência, cultura de doação, sustentabi-
lidade, entre outros. A proposta do evento é provocar os presentes a 
discutir sobre como construir novas agendas e convergências para o 
país, em um ano de transição, marcado por eleições. Mais informações 
e inscrições: (www.congressogife.org.br). 

H - Golden Tombstone 
Lançado pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-SP), 
as inscrições para o Prêmio Golden Tombstone 2018 vão até o próximo 
dia 29. O prêmio foi instituído para incentivar e estimular o mercado, 
dando exposição e cobertura às operações de captação de recursos nas 
empresas que se destacarem por sua relevância e capacidade de inovação. 
Vale ressaltar que a premiação, apesar de destinada às empresas, vai 
mencionar os assessores e advisors participantes, que podem também 
inscrever as operações. O prêmio do IBEF está dividido em três categorias: 
Operações de emissão de títulos de dívida (Debt); Operações de ações 
(Equity) e Operações de fusões e aquisições (M&A). Mais informações: 
(http://goldentombstone.ibef.net.br/).

I - Comunicação Corporativa 
Estão abertas, até segunda-feira (12), as inscrições para o processo de 
seleção que a ComCorp, agência experimental de comunicação corpo-
rativa do curso de Jornalismo da ESPM-SP, abriu para escolher uma 
instituição do terceiro setor, com sede em São Paulo, para a qual prestará 
gratuitamente serviços de comunicação empresarial. A agência atua no 
planejamento e implementação de projetos de comunicação corporativa 
e presta atendimento a startups e a instituições voltadas a trabalhos de 
extensão para a comunidade. Entidades interessadas precisam preencher 
um documento específi co de inscrição, com as regras do processo de 
seleção no Portal de Jornalismo da ESPM-SP, no link (http://jornalismosp.
espm.br/geral/agencia-de-comunicacao-corporativa-seleciona-clientes-
-para-atendimento-gratuito/). 

J - Feira de Intercâmbio 
Quem pretende estudar, trabalhar ou aprender um novo idioma no exterior 
não precisa mais realizar cansativas pesquisas sobre cursos, culturas, 
vistos, documentação, instituições, passagens, preços e agências. Essas 
informações serão apresentadas na Eduexpo, maior feira de intercâmbio 
do mundo, que acontece nos próximos dias 17 e 18, das 14 às 19 horas, 
no Centro de Convenções Frei Caneca; e no Rio de Janeiro, no dia 20, 
das 16h às 21h, no Hotel Pullman Rio São Conrado. Com a presença de 
mais de 100 expositores de diversos países, o evento é uma oportunidade 
para conversar com diretores das principais instituições de ensino do 
mundo e com representantes das melhores agências de intercâmbio do 
Brasil e de agências governamentais.  Para entrar na feira, basta fazer a 
inscrição no site (http://eduexpos.edufi ndme.com/brazil).

j

A - Concurso para Escriturário
O Banco do Brasil divulgou Edital de Abertura da Seleção Externa

pela Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, 
reunirá cerca de 300 participantes no Wish Hotel, entre lideranças e 
especialistas do mercado imobiliário escritórios jurídicos e advogados

Aumento da estimativa da safra de grãos 2017/2018 para 226 

milhões de tonelada é resultado do avanço  da colheira da soja.

O aumento é resultado 
do avanço da colheita 
de soja. A safra deverá 

fi car abaixo do ano passado, 
que registrou a maior produção 
histórica, com 237,7 milhões de 
toneladas. Caso a projeção da 
Conab se concretize, signifi cará 
um recuo de 4,9%. “Mesmo as-
sim, o país ainda deverá colher 
a segunda maior safra de todos 
os tempos”, diz a Conab. As 
estimativas constam do 6º Le-
vantamento da Safra de Grãos 
2017/2018.

Liderando a produção de 
grãos, a soja deverá atingir 
a marca de 113 milhões de 
toneladas. O milho aparece 
em seguida, com produção 
estimada de 87,3 milhões de 
toneladas. A Conab destaca 
também o aumento da produ-
ção de algodão em pluma, com 
estimativa de 1,9 milhão de 

No comparativo anual, tanto as pequenas como as grandes 

empresas registraram crescimento na confi ança, de 23,8% e 

18,8%, respectivamente.

Após um leve ajuste para 
baixo em dezembro, o co-
merciante da capital paulista 
se mostrou mais confi ante 
pelo segundo mês consecu-
tivo em fevereiro. É o que 
mostra o Índice de Confi ança 
do Empresário do Comércio 
(ICEC), que atingiu o maior 
patamar desde janeiro de 
2014, ao registrar alta de 3,5%, 
passando de 110,7 pontos em 
janeiro para 114,6 pontos em 
fevereiro. Na comparação 
com o mesmo mês de 2017, o 
ICEC avançou 23,6%, quando 
marcava 92,7 pontos.

Apurado mensalmente pela 
FecomercioSP, o ICEC varia 
de zero (pessimismo total) a 
200 pontos (otimismo total). 
Em fevereiro, o ICEC das em-
presas com até 50 funcionários 
atingiu 114,1 pontos, alta de 
3,6% em relação ao mês ante-
rior. Nas companhias com mais 
de 50 empregados, houve alta 
de 1,6%, passando de 132,2 
pontos em janeiro para 134,3 
pontos em fevereiro, o maior 
patamar desde abril de 2014. 
Os três quesitos que integram 
o indicador avançaram na pas-

Novo modelo de 
placas começa a valer 
em 1º de setembro

A partir de 1º de setembro, 
as placas de veículos brasileiros 
começarão a ser substituídas por 
um novo modelo que segue o pa-
drão estabelecido pelo Mercosul. 
Aprovada pelo Contran, a mudança 
deverá ser feita até 31 de dezembro 
de 2023, quando toda a frota de 
veículos nacionais deverá estar 
rodando com a nova identifi cação. 
O valor a ser cobrado pelas placas 
ainda não está defi nido.

Segundo resolução nº 729, 
publicada no DOU de ontem (8), 
a medida se aplica também aos 
reboques, semirreboques, mo-
tocicletas, triciclos, motonetas, 
ciclo elétricos, quadriciclos, ciclo-
motores, tratores e guindastes, 
que serão identifi cados por uma 
única placa, instalada na parte 
traseira. Revestidas com película 
retrorrefl etiva, as novas placas 
terão fundo branco com margem 
superior azul e as imagens da 
bandeira brasileira e o símbolo do 
Mercosul, mantendo os atuais sete 
caracteres alfanuméricos. 

Na parte frontal, a película pro-
tetora deverá conter as palavras 
Mercorsur Brasil Mercosul estam-
padas. Além disso, deverão possuir 
código de barras bidimensionais 
dinâmicos (Quick Response Code 
- QRCode) contendo números de 
série e acesso às informações do 
banco de dados de seu fabricante. 
O credenciamento dos fabrican-
tes terá validade de quatro anos, 
podendo ser revogado a qualquer 
tempo, se não mantidos, no todo 
ou em parte, os requisitos exigidos 
para o credenciamento (ABr).
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Conab eleva projeção de grãos 
para 226 milhões de toneladas

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) elevou a estimativa da safra de grãos 2017/2018 para 
226 milhões de toneladas, um aumento de 0,2% em relação ao último levantamento, no mês passado

climática. Produtores estão co-
lhendo uma safra com poucas 
supresas”, disse o secretário 
substituto de Política Agrícola 
do Ministério da Agricultura, 
Sávio Pereira. Ele acrescentou 
que esta “é uma safra que aten-
de a todas as expectativas do 
governo do ponto de vista de 
exportação e do ponto de vista 
de preços internos de alimento. 
É uma safra muito boa”.

O superintendente de In-
formações do Agronegócio 
da Conab, Aroldo Antônio de 
Oliveira Neto, afi rmou que a 
diferença é pequena entre essa 
safra e a do ano passado e que 
muito da redução se deve à 
queda na produção de milho. 
As estimativas da Conab para 
o milho são de queda tanto na 
primeira quanto na segunda 
safra do produto, em relação à 
safra passada (ABr).

toneladas, o que representa um 
aumento de 21,3% em relação 
à safra passada. Em relação à 
área plantada, a Conab projeta 
aumento de 0,3% em relação à 
ultima safra. Somente o plantio 

da soja deverá ocupar 1,1 mi-
lhão de hectares a mais que no 
ano passado.

“Estamos colhendo uma safra 
muito positiva e o fato a destacar 
é que tivemos uma normalidade 

Confi ança do empresário do comércio 
cresce pelo segundo mês consecutivo

sagem de janeiro para fevereiro. 
O Índice das Condições 

Econômicas Atuais (ICAEC) 
subiu pelo quarto mês conse-
cutivo atingindo 93,8 pontos, 
alta de 8,2% na comparação 
mensal alcançando a maior 
pontuação desde janeiro de 
2014. No comparativo anual, o 
avanço foi de 57%, quando em 
fevereiro de 2017 marcava 59,7 
pontos. O Índice de Expectati-
vas do Empresário do Comércio 
(IEEC) cresceu 1,6%, passando 
de 151 em janeiro para 153,4 
pontos em fevereiro, o maior 
nível desde dezembro de 2013. 
Em relação a fevereiro do ano 
passado, quando atingiu 140,1 
pontos, houve alta de 9,6%. 

O Índice de Investimento 
do Empresário do Comércio 
(IIEC), por sua vez, avançou 
2,3% ao passar de 94,4 em 
janeiro para 96,5 pontos em fe-
vereiro, o maior patamar desde 
dezembro de 2014. Em relação 
ao mesmo mês de 2017 (78,2 
pontos), o indicador apresen-
tou crescimento de 23,4%. 
O crescimento constante da 
confi ança dos empresários vem 
em consonância com a recupe-
ração das vendas. Dessa forma, 
a Entidade acredita que este 
seja um ano de crescimento 
mais robusto, com boas pers-
pectivas de emprego e renda, 
o que vai se traduzir em boas 
vendas (AI/FecomercioSP).
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A sobrevivência 
dos “ismos”

A sobrevivência dos 

“ismos” é doença 

crônica no Brasil, 

mantida incurável sob 

pressão dos grupos de 

interesse e de políticos 

que dela se benefi ciam

O Brasil – e, principal-
mente, sua elite política 
incrustada nos cargos 

públicos – é incansável na sina 
de trazer de volta ideias que, a 
par de serem completamente 
ilógicas e irracionais, já foram 
testadas e não deram certo. 
Entre as doenças econômicas, 
de alto efeito deletério sobre o 
organismo social, que sempre 
retornam como propostas de 
solução para os graves pro-
blemas nacionais, quatro se 
destacam. Roberto Campos 
as chamava de “deformações 
culturais”, entranhadas nas 
estruturas de poder e nas elites 
intelectuais, e ele as combatia 
tenazmente.

A primeira: o nacionalismo, 
que rejeita investimentos 
externos, reduz a absorção 
de tecnologias e afugenta o 
empresário internacional. Por 
essa via, criam-se leis difi cul-
tando a absorção de capitais 
e a vinda de empresários 
estrangeiros, supostamente 
por medo de empobrecerem 
a nação. Afora a questão da 
propriedade da terra – que 
é um capital fi xo, não multi-
plicável, portanto passível de 
restrição –, continuamos com 
medo de abrir a economia para 
investimentos internacionais 
em várias áreas, como ener-
gia, aviação, bancos, portos e 
educação.

A segunda: o populismo, 
esporte preferido dos políticos, 
pelo qual prometem distribuir 
riquezas (dos outros) antes 
mesmo de produzi-las. Gastar 
o dinheiro dos outros é um es-
porte delicioso, principalmen-
te quando dá votos e mantém o 
demagogo no poder para seguir 
gastando o dinheiro do traba-
lho alheio. Os sindicatos e as 
corporações burocráticas, com 
raras exceções, transformaram 
em direito adquirido benesses 
concedidas por décadas de 
populismo e não aceitam abrir 
mão de nada, mesmo na maior 
da crise da história, sem preo-

cupação com quebradeira dos 
municípios, estados e União.

A terceira: o estatismo, 
doença que leva o Estado a 
fazer mais do que tem condi-
ções na economia e menos na 
área social, além de cobrir as 
estatais de proteção contra a 
concorrência e garantir sua 
existência mesmo sob crônica 
inefi ciência e corrupção. Aí 
estão os exemplos das esta-
tais de petróleo, gás, energia, 
infraestrutura e transportes 
que, protegidas por monopó-
lios ou reservas, castigam o 
consumidor e o contribuinte. 
Inexplicavelmente, o governo 
rejeita investimentos privados, 
enquanto se endivida para 
capitalizar essas empresas e 
compromete os orçamentos 
futuros.

A quarta: o protecionismo, 
que leva o governo a distribuir 
farta proteção contra a com-
petição e contra a entrada do 
produto estrangeiro, tolhendo 
o direito de escolha do consu-
midor, que tem de pagar mais 
caro por produtos de pior 
qualidade. Quando uma cida-
de com população crescente 
mantém a mesma frota de táxi 
de 30 anos atrás por meio da 
negação de novas licenças, 
quem sofre é o consumidor, 
não os burocratas; eles não 
sofrem as agruras da escassez 
de frota. E, se a população 
inventar uma saída engenhosa 
contra a burocracia estatal, o 
ofertante do serviço é tratado 
como criminoso.

A sobrevivência dos “ismos” 
é doença crônica no Brasil, 
mantida incurável sob pressão 
dos grupos de interesse e de 
políticos que dela se bene-
fi ciam. Alguns, por falta de 
conhecimento ou má fé, até 
acreditam que esses “ismos” 
sejam úteis para promoção do 
progresso, mesmo que os fatos 
os contrariem. 

Um pouco de estudo e al-
gumas viagens pelos países 
desenvolvidos serviria para 
revelar que o nacionalismo, 
o populismo, o estatismo e o 
protecionismo são práticas 
nocivas e prejudiciais ao 
crescimento econômico e ao 
desenvolvimento social.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

O primeiro estabeleceu 
o crime de divulgação 
de cenas de estupro e 

aumentou a pena para estupro 
coletivo. O texto, de origem do 
Senado, foi alterado para punir 
com reclusão de um a cinco 
anos aquele que oferecer, ven-
der ou divulgar, por qualquer 
meio, fotografi a, vídeo ou outro 
tipo de registro audiovisual que 
contenha cena de estupro ou 
de estupro de vulnerável.

O projeto inclui ainda o 
crime de importunação sexu-
al, prática de ato libidinoso 
na presença de alguém sem 
concordância dessa pessoa. 
A matéria retorna ao Senado 
para apreciação antes de ser 
sancionada. Para a deputada 
Maria do Rosário (PT-RS), o 
projeto enfrenta o constrangi-
mento que as mulheres vivem, 
seja no transporte coletivo, 
seja em qualquer ambiente 
público. “Embora qualquer 
pessoa possa ser sujeito ativo 
dessa prática, esse tipo de 
constrangimento covarde 
geralmente é cometido por 

A 2ª secretária da Mesa da Câmara, Mariana Carvalho, presidiu a sessão que votou projetos 

considerados prioritários pela bancada feminina.

O plenário do TSE revogou 
ontem (8) - por unanimi-
dade - dois artigos de uma 
resolução que restringiam 
a abrangência de perguntas 
em pesquisas eleitorais, após 
reação negativa de entidades 
representativas da imprensa 
e de institutos de pesquisa. 
A revogação foi proposta pelo 
presidente do TSE, minis-
tro Luiz Fux, para quem os 
parágrafos agora revogados 
“ocasionaram dúvidas razoá-
veis e insegurança em parte 
signifi cativa da sociedade”.

Os parágrafos 10 e 11 do 
artigo 2 da resolução sobre 
pesquisas eleitorais, agora 
revogados, previam a proibi-
ção de “indagações a respeito 
de temas não relacionados 
à eleição” nas pesquisas de 
opinião pública, e também que 
os questionários não poderiam 
“conter afi rmação caluniosa, 
difamatória, injuriosa ou in-
formação sabidamente inve-
rídica, sob pena de suspensão 
de sua divulgação”.

O texto provocou diver-
sas reações contrárias de 
institutos de pesquisa e de 
entidades representativas 
da imprensa, que acusaram 
obscuridade e subjetivismo 

Alteração no texto foi proposta pelo ministro Luiz Fux, para 

quem os parágrafos agora revogados “ocasionaram

dúvidas razoáveis e insegurança”.

O ministro Edson Fachin, re-
lator da Operação Lava Jato no 
STF, mandou descer para a Jus-
tiça Federal no Distrito Federal 
a denúncia por organização 
criminosa feita pelo Ministério 
Público Federal (MPF) contra 
os ex-presidentes Lula e Dilma 
Rousseff e outros integrantes 
do PT. Também são alvo da 
denúncia os ex-ministros da 
Fazenda Antonio Palocci e 
Guido Mantega, bem como 
o ex-tesoureiro do PT João 
Vaccari Neto. Os rumos da 
investigação contra eles fi carão 
agora sob responsabilidade da 
JFDF.

Em setembro passado, todos 
foram acusados pelo então 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, de praticar “uma 
miríade de delitos” na adminis-
tração pública durante os go-
vernos Lula e Dilma, somando 
R$ 1,4 bilhão em prejuízo para 
os cofres públicos, segundo a 
denúncia. A senadora Gleisi 
Hoffman (PT-PR) e seu marido, 
o ex-ministro Paulo Bernardo, 

Ministro Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato no 

STF.
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Líder do 
PV critica 
‘desmonte’ 
na legislação 
ambiental 

Reconduzida à liderança do 
PV, a deputada Leandre (PR) 
disse que o ponto crucial para o 
partido é consolidar os avanços 
na legislação ambiental. Além 
disso, a prioridade são projetos 
voltados à população mais vul-
nerável, como crianças e idosos.

Ela defende maior autonomia 
da Câmara, para pautar proje-
tos de iniciativa dos deputados, 
em vez de se guiar pela agenda 
do Executivo. Nesse sentido, 
ela elogiou a decisão da Câmara 
de devolver R$ 230 milhões ao 
orçamento da União para que 
sejam usados no combate à 
violência contra a mulher.

Em seu primeiro mandato na 
Câmara, Leandre é bacharel em 
engenharia civil. Ela fundou a 
Casa de Apoio Ideal, em 2000, 
para abrigar pessoas do interior 
do Paraná que buscam trata-
mento de saúde em Curitiba. 
As histórias dessas famílias 
são relatadas pela deputada 
no livro “A Dona da Pensão”, 
lançado em 2014. Atualmente, 
a parlamentar é a única mulher 
entre as lideranças partidárias 
da Casa (Ag.Câmara)..

O Plenário da Câmara apro-
vou a proposta que regulamenta 
a profi ssão de esteticista no 
País. O texto é um substitutivo 
do Senado ao projeto de autoria 
da deputada Soraya Santos 
(PMDB-RJ). Segundo o pare-
cer do relator, deputado Adail 
Carneiro (PP-CE), do texto da 
Câmara já aprovado em novem-
bro de 2016, foram preservados 
os conceitos separados de 
esteticista e cosmetólogo (ní-
vel superior) e de técnico em 
estética (nível médio). 

No caso de esteticistas e cos-
metólogos, a regulamentação 
passa a exigir do profi ssional 
diploma de graduação em 
curso de nível superior com 
concentração em estética e 
cosmética. Do técnico em esté-
tica, a regulamentação passa a 
exigir diploma de curso técnico 
com concentração em estética. 
O texto aprovado permite ao 
técnico em estética continuar 
exercendo a atividade se já es-
tiver há três anos na profi ssão, 
contados da entrada em vigor da 
futura lei, ou se possuir prévia 
formação técnica em estética.

Uma das novidades no subs-
titutivo do Senado em relação 
ao texto da Câmara é a retirada, 
dentre as atribuições do técnico 
em estética, da aplicação de 
procedimentos estéticos com 
o uso de recursos terapêuticos 
manipulativos, energéticos e vi-
bracionais e não farmacêuticos. 

Foram preservados os 

conceitos separados de 

esteticista e cosmetólogo (nível 

superior) e de técnico em 

estética (nível médio).

Lasier repudia 
ataque de 
militantes do 
MST a O Globo

O senador Lasier Martins 
(PSD-RS) lamentou a invasão 
de militantes do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) ao parque gráfi co 
do jornal O Globo ontem (8), no 
Rio de Janeiro. O parlamentar 
leu nota de repúdio assinada 
pela  Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e Televisão 
(Abert), a Associação Nacio-
nal de Editores de Revistas 
(ANER) e a Associação Nacio-
nal de Jornais (ANJ).

De acordo com a nota, cerca 
de 400 integrantes do MST ocu-
param o local, levando baderna 
e vandalismo às instalações. 
Muitos dos manifestantes, 
armados com facões, fi zeram 
pichações em vidraças, sofás, 
paredes e no piso do jornal, 
além de atearem fogo em 
pneus. Segundo Lasier, a ação 
foi um ataque à liberdade de 
imprensa. “Estamos vivendo 
uma época em que tanto se luta 
pela completa democracia e se 
exalta as mulheres e vemos com 
pesar que a grande maioria das 
pessoas que invadiram o parque 
gráfi co eram mulheres”, disse 
(Ag.Senado).
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Câmara aprova crime de 
importunação sexual e aumenta 

pena para estupro coletivo
Em sessão presidida por deputadas mulheres, a Câmara aprovou uma série de projetos de lei da 
bancada feminina, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

homens, tendo como vítimas 
as mulheres”, afi rmou.

O crime de estupro, atual-
mente punido com prisão de 
seis a dez anos, teve a pena 
aumentada de um a dois terços 
nos casos de estupro coletivo 
– cometido por duas ou mais 
pessoas. A nova redação tam-
bém estabelece a pena para os 

crimes de estupro “corretivo”, 
quando há a intenção de con-
trolar o comportamento social 
ou sexual da vítima.

O projeto também prevê 
aumento de pena de metade 
a dois terços se o crime resul-
tar em gravidez. No caso de o 
criminoso transmitir doença 
sexualmente transmissível 

que sabe ser portador, ou se 
a vítima for idosa ou pessoa 
com defi ciência, a pena será 
ampliada de um terço a dois 
terços. Mais tarde, o plenário 
aprovou o projeto que estabe-
lece a perda do poder familiar 
em caso de feminicídio, de 
lesões gravíssimas e abuso 
sexual contra fi lhos (ABr).

TSE revoga parte de norma que 
restringia pesquisas eleitorais

nos parágrafos, que poderiam 
resultar em cerceamento da 
liberdade de expressão, bem 
como um empobrecimento do 
entendimento sobre a dinâmica 
eleitoral, uma vez que fi cariam 
prejudicadas perguntas sobre o 
contexto social que infl uencia 
a intenção de voto.

A presidência da ABI dis-
se considerar as restrições 
“um ato de censura prévia, 
incompatível com a liberdade 
de expressão assegurada pela 
Constituição”. Em nota con-
junta, a Abert, a ANJ e a Aner 

afi rmaram que as restrições 
tornavam “inviáveis o mapea-
mento e o monitoramento de 
variáveis que compõem o voto 
do cidadão”. Após aprovada 
a revogação dos parágrafos 
que restringiam as perguntas 
nas pesquisas eleitorais, Fux 
disse que o TSE iria debater, 
“num futuro próximo, todas 
essas manifestações das en-
tidades respeitáveis do setor 
da pesquisa e da imprensa, 
quanto a uma eventual viola-
ção da liberdade de expres-
são” (ABr).

Regulamentação das 
profi ssões de esteticista 

e cosmetólogo

Além disso, ele poderá execu-
tar procedimentos estéticos e 
faciais, corporais e capilares 
utilizando apenas recursos de 
trabalho, produtos cosméticos, 
técnicas e equipamentos com 
registro na Anvisa.

O texto aprovado reserva a 
esteticistas e a cosmetólogos a 
responsabilidade técnica pelos 
centros de estética; a direção, 
a coordenação e o ensino de 
disciplinas relativas a cursos de 
estética ou cosmetologia; bem 
como a auditoria e consultoria 
sobre cosméticos e equipamen-
tos específi cos. Por fi m, obriga 
a cumprir as normas relativas 
à biossegurança e à legislação 
sanitária, bem como o torna 
responsável pela segurança de 
clientes e demais envolvidos 
no atendimento, evitando a 
exposição a riscos e a potenciais 
danos (Ag.Câmara).

Fachin envia denúncia contra Lula 
e Dilma para Justiça Federal no DF

também foram denunciados 
nesse processo, mas o caso 
deles permanecerá no STF, em 
decorrência do foro privilegiado 
da parlamentar.

O último denunciado, o ex-
-ministro da Secretaria de Co-
municação, Edinho Silva, terá 
o caso apreciado pelo Tribunal 
Regional Federal 3ª Região 
(TRF3), onde ele tem foro por 

prerrogativa de função por ser 
prefeito de Araraquara. Ao 
determinar o desmembramento 
do processo, Fachin atendeu 
parcialmente a pedido do MPF, 
embora não tenha enviado to-
dos os processos contra pessoas 
sem foro privilegiado para o juiz 
Sérgio Moro, da 13ª Vara Fede-
ral de Curitiba, como queriam 
os procuradores (ABr).



Recentemente participei 

do Paris Fintech Forum, 

um dos maiores eventos 

de fi ntehs da Europa, 

onde tive a oportunidade 

de acompanhar as 

principais tendências 

que vão transformar o 

mercado fi nanceiro nos 

próximos anos

Após ouvir CEOs de di-
versas fi ntechs, grandes 
bancos e players de mer-

cado de capitais de todo o mundo 
sobre as mais diferentes inova-
ções, acredito que os conceitos 
que se perpetuarão fortemente 
no mercado de agora em diante 
são customização, integração e 
foco no core business.

Dando um passo a frente, a 
Europa já aprovou o regulamen-
to PSD2 (diretiva revisada sobre 
os serviços de pagamento), 
tendência que mudará global-
mente o setor bancário da forma 
como conhecemos hoje. Agora, 
os clientes dos bancos, tanto 
consumidores como empresas, 
poderão contratar outros for-
necedores para administrarem 
suas fi nanças, o que abre novas 
oportunidades para os clientes.

Com a diretiva, os bancos 
europeus serão obrigados a 
fornecer as informações ban-
cárias de seus clientes via APIs 
para terceiros. No Brasil, essa 
inovação do open banking ainda 
não acontece, principalmente 
porque os bancos ainda tentam 
proteger o atual oligopólio, difi -
cultando essa divisão de dados e 
a integração de outras soluções 
fi nanceiras na conta do consumi-
dor. Todavia, acredito que nesse 
sentido o ponto não é se essa 
mudança regulatória ocorrerá 
por aqui, mas quando ocorrerá.

Fato é que a forma como as 
pessoas consomem serviços 
financeiros está mudando, e 
tanto bancos quanto empresas 
terão que se adaptar. Agora, 
quem decide como quer realizar 
a contratação de seus diversos 
produtos financeiros são os 
próprios clientes e é aí que entra 
o conceito de customização. O 
consumidor dessa nova era di-
gital poderá optar por ter conta 
corrente em um banco, cartão de 
crédito de outro, pegar emprés-
timo em uma fi ntech, e fazer um 
investimento em outra, e assim 
por diante, utilizando serviços 
das mais diferentes empresas de 
acordo com o que deseja.

Por isso, a questão do compar-
tilhamento de dados bancários 
é muito importante, pois é essa 
inovação que vai continuar 
evoluindo o setor. Até porque, 
no fi m das contas, esses dados 
não são dos bancos, e sim dos 
clientes, que podem fazer uso 
deles da forma como lhe convir, 
escolhendo o melhor serviço 
para seu objetivo.

Interligado a esse conceito 
de customização, vem a outra 
tendência para o mercado fi nan-
ceiro, que é a de integração. Com 
os clientes buscando cada vez 
mais serviços personalizados, 
as empresas também têm que 
se ajustar a esse novo cenário, 
e integrar é a palavra-chave 
para continuar acompanhando a 
velocidade com que o mercado 
está evoluindo.

Para maximizar o valor do 
serviço entregue ao cliente, as 
empresas terão que concentrar 
seus esforços no core business (e 
aqui chegamos a terceira grande 
tendência do mercado fi nancei-
ro), e se integrarem com outros 
negócios para ganharem exper-
tise e capilaridade em áreas que 
não são seu foco original. Com 
isso, as plataformas de serviços 
fi nanceiros passarão a funcionar 
como um “LEGO”. 

Ou seja, os consumidores 
não vão mais apenas dizer “sou 
cliente de tal banco”, mas sim “eu 
utilizo um produto de determi-
nado banco”. Assim, todas essas 
plataformas fi nanceiras vão se 
conectar, em um novo universo 
mais aberto e cooperativo, e o 
cliente poderá orquestrar a es-
trutura do seu LEGO de fi nanças 
da maneira como desejar.

Na Bcredi, por exemplo, traba-
lhamos com crédito imobiliário 
e oferecemos um produto de 
ciclo longo, que vai desde a 
originação até a gestão da car-
teira do crédito. Dentro disso, é 
difícil desenhar todo o serviço de 
ponta a ponta, por isso também 
precisamos integrar para ganhar 
mais expertise. Então a ideia é 
focar nos diferenciais, que nin-
guém mais oferece no mercado, 
e buscar o conhecimento de 
outras soluções para englobar 
na nossa plataforma com o 
objetivo de sempre entregar o 
melhor serviço.

Com essa movimentação 
constante do mercado, daqui 
para frente o diferencial das fi n-
techs também se dará através do 
processo criativo. Isso porque, 
na era da inteligência artifi cial, 
qualquer processo repetitivo 
que possa ser aprendido por 
um robô, será substituído por 
um robô. Com isso, o capital 
humano intelectual de pessoas 
que pensam “fora da caixa” será 
cada vez mais fundamental.

Diante de todo esse cenário, a 
conclusão que fi ca é que a coleta 
de dados para entender o com-
portamento e as necessidades do 
cliente ao longo de toda a cadeia 
é a grande inovação para os 
próximos anos. O mercado está 
se transformando e o avanço da 
tecnologia será o principal fator 
para, no fi nal do dia, entregar-
mos a melhor experiência para 
o cliente.

A bola da vez no mercado 

www.netjen.com.br

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

netjen@netjen.com.br

Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A. - CNPJ/
MF nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Convo-
cação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 
16.04.18 - Ficam convocados os senhores acionistas da Agro-
pecuária Santa Maria do Guataporanga S.A. a se reunirem 
em assembléia geral ordinária, no dia 16 de abril de 2018, às 
09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, 
sala 121, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a se-
guinte 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), 06 de março de 2018. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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OBRIGAÇÃO DO PROGRAMA EMPRESA CIDADÃO
Empresa aderiu ao programa Empresa Cidadã, temos obrigação de 
prorrogar a licença paternidade quando for solicitada pela funcionária, 
qual a base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

APRENDIZ QUANDO É DESLIGADO DA EMPRESA POR MOTIVO 
DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO, TEM DIREITO AO 
SEGURO DESEMPREGO?

Não haverá direito ao seguro desemprego nos casos de término do 
contrato de aprendizagem, vez que o direito assiste apenas os casos 
de rescisão sem justa causa. Lei 7998/90, artigo 3º.

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS COM ESOCIAL
As entidades sem fins lucrativos que possuem empregados estão 
obrigadas ao e-Social. Qual o cronograma? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SUBSTITUIÇÃO DO VALE TRANSPORTE
O vale transporte poderá ser substituído por vale combustível sem 
que o mesmo integre ao salário? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER COM O AVISO PRÉVIO DE FUNCIONÁRIO QUE 
ESTÁ COM AS FÉRIAS COLETIVA PROGRAMADA E PEDE DEMISSÃO?  

Informamos que se a empresa estará de férias coletivas, o empregado 
não terá como cumprir o aviso prévio a partir do início das férias 
coletivas. Portanto, se o empregado quiser cumprir o aviso prévio, 
orientamos que o empregador indenize o período a partir do início 
das férias coletivas, já que ele não terá como cumprir.

RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO COM ESTABILIDADE
Para calcular a rescisão de funcionário que possui estabilidade, o aviso 
prévio indenizado começa a contar a partir da data final da estabili-
dade? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

–  EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007480-
49.2014.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARTHA 

, CPF 303.241.808-96, que FIEO – – 
UNIFIEO, lhe ajuizou uma  objetivando o recebimento de R$ 11.861,05 (Out/2014), 

 Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Estando a 
requerida em lugar ignorado, foi 

 
 -

judicial, ficando advertida 
 . Dado e 

 cidade de São Paulo, aos 19 de fevereiro de 2018. 

3 –  . EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008738-72.2017. 
8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - 
Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) GABRIELA PEREIRA 

, Brasileiro, Solteira, RG 39.773.467-0, CPF 009.767.641-
uma , 

-

- ar incerto 

-

 

7 –  . E -  -
. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 

Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a , CPF. 401.852.988-00, que  

, ajuizou-lhe uma  
, condenando-a  

 
 

de incidênci  
 

  nova intimação 
 

 Paulo, aos 08 de janeiro de 2018. 

3 –  . EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000915-
89.2015.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) , CPF. 354.680.148-23, que – 

, lhe ajuizou  objetivando o recebimento de R$ 18.330,29 
(Dez/2014 to do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
referente ao ano de 2010, e ao saldo de confissão de dívida, a 
requerida 
fluir a de custas e 

 
V do CPC). 

cidade de São Paulo, aos 18 de dezembro de 2017. 

Lucio Brazil Real Estate S.A.
CNPJ/MF: 08.529.061/0001-52 - NIRE 35300342151

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 11/11/2017, às 16 horas, na sede social, Rua do Rócio, 350 - 14º andar, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade dos conselheiros. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg. Secretário: Wilson Pinto Rodrigues. Convocação: 
Dispensada. Deliberações Aprovadas: Reeleição dos membros da Diretoria, pelo prazo de mandato de 01 ano: 
Diretor Presidente: Firmino Matias Lucio JR., brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 6.167.177 SSP/SP, CPF/MF nº 
086.909.968-00; e Diretor: Wilson Pinto Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG nº 6.531.873 SSP/SP, CPF/MF 
nº 052.425.568-70, ambos com endereço comercial em São Paulo, ratifi cando os atos anteriormente praticados. Os diretores 
eleitos, declaram não estarem impedidos de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São 
Paulo, 11/11/2017. Conselheiros: Rafael Novellino, Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Miguel Maia Mickelberg, Luiz Alberto 
Matias Lucio Mendonça, Firmino Matias Lucio Júnior e Wilson Pinto Rodrigues. Diretores Reeleitos: Firmino Matias Lucio 
Júnior e Wilson Pinto Rodrigues. JUCESP nº 100.652/18-9 em 28/02/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Polaris Investimento e Incorporação Imobiliária S.A.
CNPJ/MF 07.467.887/0001-71 - NIRE 35.300.373.464

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs.Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada, em 1º convocação,
no dia 10/04/2018, às 10:30hs, na sede, Rua Bandeira Paulista, 716, 12º andar, Itaim Bibi, SP/SP, CEP 04532-002, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: deliberar sobre (i) as matérias previstas no Artigo
132, I e II da Lei nº 6.404/76, com a tomada das contas dos administradores, exame e discussão e votação das demonstrações
financeiras, e deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (ii) outros assuntos de
interesse da Sociedade. Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre (i) remuneração dos Diretores, nos termos do
artigo 152, da Lei nº 6.404/76; e (ii) outros itens de interesse da Companhia. Os Srs.Acionistas poderão ser representados na
Assembleia Geral por procuradores constituídos na forma do Artigo 126, §s 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de mandato
deverão ser depositados na sede da Companhia, com antecedência de 48hs da realização da Assembleia. Acham-se à disposição
dos Srs.Acionistas, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício social encerrado em
31/12/2017. Gostaríamos da presença de todos os acionistas. SP,08/03/2018. Silvio Sandoval Filho-Diretor. (09.10.13/03/2018)

A Associação de Obste-
trícia e Ginecologia do 
Estado de São Paulo 

(Sogesp) acaba de realizar 
levantamento inédito com os 
ginecologistas e obstetras em 
atividade em terras paulistas 
sobre o atendimento a ado-
lescentes de 13 a 19 anos. 
Convidados a participar, por 
meio que questionado estru-
turado enviado online, 849 
especialistas em tocogineco-
logia responderam. Chama a 
atenção o fato de que 94,94% 
dos ginecologistas e obstetras 
que participaram da pesquisa 
atendem adolescentes. Para 
78,3% dos especialistas mais 
da metade das pacientes desta 
faixa etária são sexualmente 
ativas.

A percepção de 42,3% dos 
médicos é que apenas uma 
pequena parte das adoles-
centes recebeu orientações 
sobre Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs), en-
quanto 36,18% responderam 
“menos da metade”. Sobre 
orientações a respeito de 
métodos anticoncepcionais, 
os índices de percepção são 
respectivamente 32,52% (uma 
pequena parte) e 39,84% 
(menos da metade). Um dado 
igualmente alarmante: 32,38% 

em todas as fases da fase e 
desenhar políticas para fazer 
frente aos problemas e para 
melhor atendê-las”, argumen-
ta Rossana Pulcineli Francis-
co, presidente da Sogesp. “É 
isso que buscamos fazer, ao 
promover um levantamento 
destes. Também é uma forma 
de alertar as autoridades do 
setor de que precisamos de 
políticas específi cas de edu-
cação e conscientização das 
adolescentes, pois, além do 
aumento recente de índices 
de Sífi lis e HIV, o Brasil tem 
números assustadores de gra-
videz na adolescência”.  

Relatório da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
divulgado em 28 de fevereiro, 
portanto recente, registra que 
a cada mil adolescentes brasi-
leiras entre 15 e 19 anos, 68,4 
fi caram grávidas e tiveram 
seus bebês O índice está acima 
da média latino-americana, 
estimada em 65,5. No mundo, 
a média é de 46 nascimentos a 
cada mil. Em países como os 
Estados Unidos, o índice é de 
22,3 nascimentos a cada 1 mil 
adolescentes de 15 a 19 anos. 
As taxas do relatório da OMS 
se referem ao último período 
analisado - entre 2010 e 2015 
(Sogesp).

responderam que menos da 
metade das adolescentes aten-
didas utilizam preservativo na 
primeira relação sexual. Já 
45,26% afi rmam que apenas 
uma pequena parte faz uso 
de preservativo na primeira 
relação.  

Quando indagados se a 
adolescente utiliza preserva-
tivo rotineiramente, 45,93% 
dizem que menos da metade 
39,97% têm a percepção de 
que isso ocorre com apenas 
uma pequena parcela. Em ou-
tra questão, 55,56% relevam 
a percepção de a maioria das 
adolescentes não sabe que o 
preservativo ajuda a evitar 
a transmissão de DSTs. “É 
preocupante saber que a 
maioria das jovens conhece 
sobre DST, segundo a opinião 
dos ginecologistas, sabendo 

também que o preservativo é 
uma forma de evitar a conta-
minação. No entanto, apenas 
poucas utilizas o preservativo 
consistentemente, comenta 
Luciano Pompei, secretário 
geral da Sogesp.

Já 64% dos especialistas têm 
a percepção de que a maioria 
das adolescentes conhece a 
pílula do dia seguinte. “Este 
dado é importante para alertar 
aos ginecologistas e obstetras 
sobre a vulnerabilidade da 
população de adolescentes 
visto que na maioria das ve-
zes a orientação sobre DST 
e anticoncepção ocorre após 
o início da vida sexual”, pon-
tua Silvana Maria Quintana, 
segunda secretária da Sogesp.

“É papel do ginecologista e 
obstetra entender o compor-
tamento de suas pacientes 

Desde o começo de 2017, 
ao menos um trabalhador 
brasileiro morreu a cada qua-
tro horas e meia, vítima de 
acidente de trabalho. O dado 
é do Observatório Digital de 
Saúde e Segurança do Trabalho, 
desenvolvido pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
e pela OIT e cujos resultados 
atualizados foram apresenta-
dos ontem (5). Com base em 
informações disponibilizadas 
por vários órgãos públicos, o 
observatório estima que, entre 
o começo do ano passado e as 
14h de ontem, foram registra-
das 675.025 comunicações por 
acidentes de trabalho (CATs) e notifi cadas 
2.351 mortes.

Entre 2012 e 2017, a Previdência Social 
gastou mais de R$ 26,2 bilhões com o paga-
mento de auxílios-doença, aposentadorias 
por invalidez, auxílios-acidente e pensões 
por morte de trabalhadores. Além disso, 
com base em cálculos da OIT, o procurador 
do trabalho e co-coordenador do labora-
tório de gestão (SmartLab de Trabalho 
Decente), Luís Fabiano de Assis, afi rma 
que o país perde, anualmente, 4% do seu 
PIB com gastos decorrentes de “práticas 
pobres em segurança do trabalho”.

Segundo Assis, no ano passado, estas 
perdas gerais à economia com acidentes de 
trabalho foram equivalentes a cerca de R$ 
264 bilhões. Para os procuradores do tra-
balho, os números “alarmantes” são apenas 
a “ponta do iceberg”, não representando 
a real dimensão do problema. Assis ainda 
acrescenta que as notifi cações não vem 
caindo. “Quando analisamos o número de 
[trabalhadores] expostos [ao risco de aci-
dente], o número de contratos de trabalho 
existentes, o número de acidentes não caiu 

sidade de reformar [alterar 
as regras da] Previdência 
Social. Há perdas de vidas, 
perdas para as famílias, para 
a economia e um aumento do 
número de ações na Justiça”, 
ponderou o procurador. Ele 
lembrou que, mundialmen-
te, discute-se os ganhos de 
produtividade resultantes 
da redução do número de 
acidentes e de afastamentos.

O procurador-geral do 
Trabalho, Ronaldo Curado 
Fleury, enfatizou que os índi-
ces de acidentes laborais e de 
adoecimentos em função do 
trabalho são extremamente 

preocupantes. Fleury ainda comentou que 
a maioria dos acidentes não são notifi cados, 
contrariando a legislação trabalhista. “É im-
portante que as empresas, os trabalhadores 
e o próprio governo se conscientizem. Que 
as políticas públicas sejam direcionadas 
para garantir que os trabalhadores possam 
voltar para casa vivos e saudáveis”, disse 
Fleury, criticando a “cultura” de que o 
trabalhador acidentado deixa de ser res-
ponsabilidade dos empregadores para se 
tornar um problema da Previdência Social.

“Temos demonstrado que, em muitas 
áreas, estes acidentes ocorrem por descum-
primento de normas de segurança e saúde 
por parte das próprias empresas. Tecnica-
mente, não poderiam sequer ser classifi cados 
como acidentes de trabalho, mas sim como 
acidentes que ocorrem por culpa das em-
presas”, comentou Fleury, explicando que 
o MPT e a Advocacia-Geral da União (AGU) 
tem buscado, na Justiça, responsabilizar 
as empresas pelo pagamento de pensões 
e benefícios previdenciários. “Não é justo 
toda a sociedade arcar com estas despesas”, 
fi nalizou o procurador-geral (ABr).

em comparação a 2016. Ele se manteve 
estável”.

Setorialmente, as notifi cações de aci-
dente de trabalho foram mais frequentes 
no ramo hospitalar e de atenção à saúde, 
público e privado, onde foram registradas 
10% das CATs. Na sequência aparecem o 
comércio varejista (3,5%); a administração 
pública (2,6%); Correios (2,5%) e a cons-
trução (2,4%), seguido pelo transporte 
rodoviário de cargas (2,4%). Entre os 
profi ssionais mais vitimados estão os que 
trabalham em linhas de produção; os téc-
nicos de enfermagem; faxineiros; serventes 
de obras e motoristas de caminhões. Quem 
trabalha em contato com máquinas e equi-
pamentos tem mais chances de se acidentar 
e de sofrer ferimentos mais graves.

Segundo Assis, o objetivo do MPT e da 
OIT ao divulgar os dados não é expor os 
empregadores, mas sim estimular as dis-
cussões sobre como reduzir os riscos de 
acidentes do trabalho. “Os acidentes de 
trabalho envolvem um problema de saúde 
pública, econômico e previdenciário – em 
um momento em que se discute a neces-
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Especial

Leandra Felipe/Agência Brasil

O estudo mostrou ainda que em 2017 existiam mais de 
9,4 milhões de empresas pertencentes a mulheres nos 
Estados Unidos.  Em 2015 eram 9,1 milhões, 300 mil 

novas empresas geridas por mulheres foram criadas no período. 
A receita  estimada gerada foi de um US$ 1,7 trilhão nos últimos 
três anos. A tendência de crescimento tem se sustentado nos 
últimos anos. O número de total de empresas criadas nos Estados 
Unidos cresceu 47%, entre 1999 e 2014. 

Nesse universo, aquelas que pertencem às mulheres aumen-
taram 68%. Na geração de empregos, as empresas comandadas 
por mulheres responderam por mais da metade das vagas do 
mercado de trabalho em 2017 - 8,3 milhões de empregados no 
ano passado, de um total de 16 milhões no universo de todas as 
empresas. O levantamento revelou que vários fatores infl uencia-
ram no aumento das empresas geridas por mulheres, entre eles 
maior acesso a linhas de fi nanciamento direcionadas ao público 
feminino, bem como campanhas 
motivadoras para pequenas 
empreendedoras.

Em relação à tomada de deci-
são entre abrir ou não seu pró-
prio negócio, o principal fator 
motivador, segundo a pesquisa, 
foi a busca de fl exibilidade em 
prol do equilíbrio entre vida 
pessoal e trabalho. Entrevistas 
e grupos focais foram feitos para 
traçar o perfi l das empreende-
doras em  Houston, Los Angeles 
e Washington DC,  analisando 
proprietárias de pequenas, mé-
dias e grandes empresas.

Ana Carolina Teixeira, sócia-
-proprietária da Quattro – uma 
companhia sediada em Orlando, 
na Flórida, agrega empresas que atuam em quatro áreas: incorpo-
ração e gestão de empreendimentos, imobiliária, administração 
e design. 

Com formação na área de marketing de produtos, ela deixou 
o Brasil em 1999 e mudou-se para Nova York, transferida pela 
empresa em que trabalhava, uma multinacional do setor de 
produtos de higiene. 

Após um ano e meio na cidade, deixou o trabalho e mudou-se 
para Orlando com o marido. Na Flórida, teve os três fi lhos e entre 
o nascimento do primeiro e do segundo, começou a trabalhar 
como corretora de imóveis, entre 2004 e 2005. 

Mulheres são donas de 31% de 
empresas nos Estados Unidos

Na luta pela conquista de espaços, 
mais e mais mulheres têm se 
lançado no mercado norte-
americano como empreendedoras. 
Um levantamento do Instituto 
de Desenvolvimento para 
Empreendedorismo do Conselho 
Nacional de Mulheres Proprietárias 
de Empresas (National Woman´s 
Business Council – NWBC), feito 
no ano passado, mostrou que 31% 
das empresas norte-americanas 
pertencem a mulheres. Uma em cada 
cinco tem receita superior a um US$ 
1 milhão.

Mulheres protestam contra discriminação e violência na Indonésia.
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“Era um mercado interessante para mim e podia trabalhar de 
forma mais independente”, contou, ao lembrar que durante a 
crise imobiliária de 2008 o mercado teve forte impacto, mas que 
na época mudou seu foco para a compra de casas. “Havia uma 
oferta muito grande e a venda foi prejudicada, mas havia uma 
oportunidade para a compra”.

Aproveitando as oportunidades, Ana Carolina acabou abrindo 
a empresa em sociedade, em 2010, e expandindo o negócio até 

consolidar o grupo que hoje é 
um dos maiores de Orlando – 
um mercado bastante aquecido 
e muito procurado por brasilei-
ros e pessoas de outros países 
latinos. A empresária afi rmou 
que apesar de sempre ter lu-
tado por seu espaço, percebe 
que as portas hoje se “abrem 
mais facilmente” às mulheres. 
“Ainda participo de reuniões em 
que sou a única mulher, mas a 
consciência sobre os direitos 
das mulheres aumentou. As 
mulheres estão se tornando 
cada vez mais empoderadas e 
isso se refl ete na maneira como 
nos posicionamos”.

Ana Carolina comemora bons 
resultados econômicos. No ano 

passado, a empresa vendeu US$ 22 milhões e do grupo de 16 
colaboradores que tem, 90% são formados por mulheres. “A maio-
ria com fi lhos e que, ainda assim, se dedicam 100% ao trabalho. 
Ótimas profi ssionais”, comenta, orgulhosa. No último ano, tapetes 
vermelhos das premiações nos Estados Unidos foram marcados 
por vestidos pretos, em manifestações contra o assédio sexual 
na indústria do cinema no país, depois de revelada uma série de 
escândalos envolvendo produtores poderosos. Campanhas nas 
redes sociais engajaram artistas e internautas.

Mas muito antes, atrizes como Reese Wtherspoon já vinham  
lutando para fazer a diferença em um ambiente que, por muito 
tempo, vem sendo liderado por homens.  Há sete anos, ela criou 
a Pacifi c Standard, uma produtora  especializada em contar his-

tórias sobre mulheres.  O fi lme Garota Exemplar, de 2014, e a 
série Big Little Lies, ambos produzidos pela produtora renderam 
milhões de dólares e foram sucesso de crítica. O fi lme foi indicado 
ao oscar de melhor atriz e a série levou quatro globos de Ouro.

Reese é uma das protagonistas de um movimento que atua para 
apoiar mulheres empreendedoras. Ela tem o respaldo de outros 
nomes importantes da mídia norte-americana, como a apresen-
tadora Oprah Winfrey, que tem sido cotada por grupos liberais 
para a próxima corrida presidencial e, ao ser homenageada na 
premiação do Globo de Ouro deste ano, lembrou-se do passado 
de abusos que sofreu e falou que chegou o tempo em que as 
mulheres serão ouvidas e respeitadas.

Luta pela igualdade de direitos da 
mulher não terminou, diz Merkel

A chanceler alemã, Angela Merkel, divulgou ontem (8) uma 
mensagem de vídeo por causa do Dia Internacional da Mulher 
e lembrou que a luta pela igualdade de direitos não terminou. 
"Ainda resta muito por fazer no nosso país com relação aos direi-
tos da mulher e às novas tarefas para os homens, mas sobretudo 
em outros países", onde a estas "lhes faltam os direitos básicos", 
afi rmou Merkel.

"Por isso é o momento de dizer, a luta pela igualdade de direitos 
para a mulher continua", acrescentou. Merkel começou o vídeo 
lembrando que muitas mulheres fi zeram sacrifícios e lutaram 
pela igualdade de gênero. Nesse contexto, lembrou que há 100 
anos obtiveram o direito ao voto na Alemanha, embora, advertiu, 
"isso não seja sufi ciente".

"As mulheres querem assumir responsabilidade em todos os 
campos; nas empresas, na família, na política", afi rmou a chan-
celer, que apontou que sua nova equipe de Governo, que será 
investida na próxima semana, será "uma mistura interessante" 
entre ambos gêneros.

Merkel foi a primeira mulher a chegar à chefi a de um dos dois 
grandes partidos alemães, a União Democrata-Cristã (CDU), e 
também a primeira a chegar à Chancelaria, em 2005. Seu primeiro 
cargo governamental, durante o terceiro governo de Helmut Kohl 
(1990-1994), foi de ministra da Mulher e da Juventude (ABr/EFE).

Uma manifestação formada por 69 organiza-
ções locais foi realizada ontem (8) em frente 
ao Parlamento e ao palácio presidencial em 
Jacarta, na Indonésia, para condenar a discri-
minação, a violência e a intolerância contra as 
mulheres e as minorias. Os protestos reuniram 
centenas de manifestantes por causa do Dia 
Internacional da Mulher e foram convocados 
por grupos feministas, de defesa dos direitos 
humanos, pró-LGBT (lésbicas, gays, bissexu-
ais e transexuais), federações e sindicatos e 
minorias religiosas, entre outros.

As 69 organizações denunciaram que as 
recentes reformas legislativas, inclusive uma 
série de emendas gerais no Código Penal que 
são debatidas atualmente, ameaçam as liberda-
des, o acesso a saúde e educação de mulheres 
e grupos marginalizados. A reforma do Código 
Penal em debate contempla penas de até nove 
anos de prisão para as relações homossexuais 
e penaliza atividades como viver juntos sem 
estarem casados, a educação sexual e a dis-
tribuição de anticoncepcionais, segundo um 
texto vazado em fevereiro.

"O Estado deveria revogar imediatamente 
vários tipos de políticas discriminatórias e 

regulações contra as mulheres, grupos vulne-
ráveis e os cidadãos em geral", reivindicaram 
as ONGs em comunicado. A Comissão Nacional 
da Mulher identifi cou há dois anos 421 políticas 
discriminatórias que regulam "os corpos das 
mulheres" e marginalizam as mulheres e as 
lésbicas, indica o comunicado das citadas ONG. 
O coletivo LGBT "se tornou o mais ameaçado" 
na Indonésia, segundo os manifestantes.

Outras reivindicações expostas nesta quinta-
-feira incluem a implementação da educação 
sexual para os adolescentes e o acesso à saúde 
reprodutiva para as mulheres e grupos que so-
frem discriminação. No ambiente de trabalho, 
são reivindicadas leis que garantam igualdade 
de oportunidades, assim como a proteção das 
emigrantes, principalmente as trabalhadoras 
domésticas, após vários casos recentes de 
abusos por empregadores em lugares como 
Malásia e Hong Kong.

Cerca de 88% das 260 milhões de pessoas 
que habitam a Indonésia praticam uma forma 
moderada do islã, embora ativistas e ONGs 
denunciem um aumento do fundamentalismo 
religioso e a sua utilização como ferramenta 
política nos últimos anos (ABr/EFE).

Para Angela Merkel, "a luta pela igualdade de direitos 
não terminou".
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Mulheres protestam contra discriminação 
e violência na Indonésia

Divulgação
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Desde que foram 

cunhadas as primeiras 

moedas, atravessamos 

mais de 20 séculos 

desenvolvendo meios 

de pagamento: papel 

moeda, bancos, cheque, 

transações eletrônicas, 

até chegarmos ao modelo 

favorito dos brasileiros 

hoje, os cartões de 

crédito

Ter um plástico numerado 
engordando a carteira 
é privilégio de apenas 

¼ da população brasileira. 
Não é barato para o cliente (a 
anuidade média é próxima a 
R$ 120, segundo a Associação 
Brasileira de Empresas de 
Cartões de Crédito e Serviços), 
nem para o lojista, que paga 
em média 2,5% de seu fatura-
mento para as operadoras de 
cartão de crédito, A demora 
no recebimento e a fraude 
nas transações online também 
fi cam por conta dele, tornando 
a operação ainda mais desfa-
vorável. Segundo o Instituto 
de Pesquisa Nielsen, o lucro 
líquido médio do comércio é 
de 2,1%, ou seja, após todos os 
custos do negócio o que sobra 
para os donos é menos do que 
o que fi ca com as empresas de 
cartão.

Com apenas duas adqui-
rentes (as donas das maqui-
ninhas), Cielo e Redecard, 
o mercado não apresentou 
muitas novidades até 2009, ano 
em que caiu a exclusividade 
de operação delas com Visa e 
Mastercard, respectivamente. 
Surgiram então dezenas de 
concorrentes, obrigando-as a 
ofertarem um serviço melhor 
para os lojistas, com custos 
reduzidos, é o caso do Pagse-
guro que esse ano abriu capital 
e está avaliado próximo a 30 
bilhões de reais, e da Stone, 
que especula-se seguirá o 
mesmo caminho.

Os comerciantes não são 
os únicos benefi ciados com 
as mudanças recentes. Novos 
bancos digitais estão surgindo 
para brigar pelo consumidor, 
contexto em que se destaca 
o Nubank. Em menos de 5 
anos, a startup assumiu a 
quinta posição no valor de 
transações de seus cartões no 
Peixe Urbano, e pode assu-
mir a vice-liderança do setor 
nos próximos 12 meses* . O 
Nubank não cobra anuidade 
e utiliza aplicativos de celu-
lar e e-mail como principais 
formas de interação com o 
cliente, dando um passo no 
sentido da democratização 
dos pagamentos.

 
Projeção considerando 

o mesma taxa de 

crescimento do último 

ano

Olhando para China, Índia, 
Holanda e Estados Unidos, 
vemos emergir tecnologias 
ainda mais disruptivas que os 
novos emissores nacionais, 

que conseguem fazer o custo 
da transação se aproximar de 
zero. São as chamadas eWallets 
(carteiras digitais), que levam 
as transações para o celular, 
dispensam a maquininha e 
viabilizam negócios que antes 
teriam margem pequena de-
mais para existir. É nessa tec-
nologia que apostam metade 
das 20 maiores empresas de 
internet do mundo, gigantes 
como Alibaba, WeChat, Google, 
Apple, Samsung e Amazon.

A eWallet é uma solução 
muito bem recebida pelas no-
vas gerações de consumidores, 
que preferem fazer tudo no 
ambiente digital. Segundo o 
iResearch, na China, esse meio 
de pagamento teria movimen-
tado em 2017 8 trilhões de 
dólares (mais de 4 vezes o PIB 
do Brasil) mostrando um cres-
cimento de 45% em relação a 
2016. No Brasil, também vimos 
essa preferência com a rápida 
adesão ao botão "Pagar com 
Google", lançado recentemen-
te no Peixe Urbano. Apenas 
no primeiro dia de operação, 
a opção já respondia por mais 
de 4% das vendas no aplicativo 
da plataforma.

Naturalmente, novas tecno-
logias trazem novos contra-
tempos, como a dependência 
de internet e bateria no celular 
para fazer uma transação com a 
eWallet – situação que já ocorre 
com aplicativos de táxi, que 
nem por isso deixam de ser 
utilizados. No caso da carteira 
digital, os estabelecimentos 
podem oferecer internet ou o 
dispositivo para pagamento, 
caso o cliente não possa usar 
o celular.

Outra questão é a descon-
fi ança em relação ao dinheiro 
transitando em uma "nuvem" 
e a possibilidade de golpes 
nesse ambiente. O que poucas 
pessoas sabem é que mais de 
20% das transações online com 
cartão de crédito são negadas, 
sendo a maioria por tentativas 
de fraude. Com a carteira di-
gital, o usuário tem a mesma 
garantia do meio tradicional, 
com senha, além de uma série 
de camadas de proteção adi-
cionais: localização do usuário, 
reconhecimento facial, sensor 
de impressão digital e monito-
ramento das compras.a

Se já usamos o celular para 
nos locomover, nos informar e 
nos divertir, por que não pagar 
com ele nosso almoço ou cine-
ma? Precisamos mesmo aguar-
dar a conexão da maquininha 
quando temos 3G/4G e Wi-Fi 
na palma das mãos para fazer 
a mesma transação a custos 
menores, de forma tão simples 
quanto enviar uma mensagem 
pelo WhatsApp?

Aliás, quem ainda usa SMS? 
Comprar CD, revelar fotos 
e alugar fi lmes em locadora 
são atividades que caíram no 
esquecimento. Talvez seja esse 
o destino dos plásticos nume-
rados que engordam nossas 
carteiras.

(*) É gerente de Prevenção à Fraude, 
BI e Estratégia do Peixe Urbano.

O Começo do Fim do 
Cartão de Crédito

Vinícius Vieira (*)

News@TI
LinkApi anuncia parceria com plataforma de 
e-commerce Tray 

@MO LinkApi, plataforma que oferece mais de 100 tipos 
de integrações para empresas e e-commerces, e a Tray, 

plataforma para criação de lojas virtuais, acabam de lançar 
parceria para oferecer soluções que melhoram o desempenho 
e a gestão de quem tem um negócio e vende pela internet. Pela 
parceria, o LinkApi disponibilizará a conexão e integração de 10 
ERPs, aumentando o portfólio de serviços que a Tray oferece 
aos seus clientes. Entre os destaques que passam a ser disponi-
bilizados estão: TOTVS Protheus, KPL (Mercado BackOffi ce), 
SAP e Senior. A partir de agora, todo cliente Tray – atual e 
futuro – terá as integrações à disposição na hora de criar ou 
atualizar sua loja virtual, tornando seus e-commerces muito mais 
automatizados e competitivos. Para ter acesso, basta acessar a 
App Store da Tray e selecionar o ERP desejado. Um consultor 
LinkApi entrará em contato para orientar os lojistas no que for 
necessário. "Estamos muito felizes com essa nova parceria e 
acreditamos que, tanto os clientes LinkApi quanto os clientes 
Tray podem contar com as conexões e integrações que até então 
eram difíceis e precisavam ser resolvidas individualmente, o que 
aumentava muito os custos da operação. Os plug-ins, extensões 
e integrações com a plataforma estão facilitadas, entregando ao 
cliente um produto completo e efi ciente", afi rma Thiago Lima, 
CEO do LinkApi (www.linkapi.com.br).

Montar uma startup nunca é 
uma tarefa fácil, e fazê-lo fora 
de um grande centro, sem um 
ecossistema propício, torna 
esse desafi o muito maior. O 
maior risco de estruturar uma 
empresa fora dos grandes 
centros é fi car distante dos 
principais clientes. Por outro 
lado, os custos operacionais 
das cidades do interior são 
menores, o que é um fator 
crucial para se iniciar um 
negócio. 

Vale destacar que as cida-
des do interior são as que 
mais se destacam em termos 
de efi ciência em geração de 
startups no Brasil. A campeã 
é a mineira Itajubá, que tem apenas 97 mil habitantes. Confi ra 
abaixo 5 dicas para obter mais êxito ao empreender em uma 
startup no interior do Brasil, longe das capitais:

1) Utilize concursos e eventos online para se promover: 
A Internet pode atenuar a distância física entre sua empresa 
e seus clientes, possibilitando oportunidades de negócios e 
networking que antes difi cilmente aconteceriam. Sites como 
100 open startups, além de não exigirem presença física ou 
investimento, propiciam visibilidade e permitem avaliar sua 
reputação no mercado. 

2) Busque apoio das entidades locais: Mesmo sendo 
pequena, sua cidade pode contar com instituições de apoio, 
ensino e pesquisa. Sebrae, Senai e universidades locais, por 
exemplo, podem oferecer programas de apoio a startups, 
criando oportunidades de incubação, aceleração, networking 
e desenvolvimento tecnológico.

3) Mobilize e eduque 

localmente: Uma vez que o 
conceito de empreendedoris-
mo e de startups não é muito 
conhecido no interior, princi-
palmente em lugares distantes 
dos grandes centros, é vital 
que o empreendedor exponha 
sua proposta de inovação para 
atrair apoio, colaboradores, 
fornecedores e potenciais 
clientes na sua própria cidade 
e em regiões próximas.

4) Exposição online: O site 
é o cartão de visitas de qualquer 
empresa, e as redes sociais são 
uma excelente maneira de divul-
gar seus produtos e/ou serviços. 
Apresente sua proposta de ma-

neira clara e gere conteúdo informativo na página da sua empresa 
e em canais como Facebook, YouTube e LinkedIn. Desse forma, é 
possível mobilizar a comunidade empreendedora, formando network 
de apoio e aumentando seu acesso a potenciais clientes. 

5) Acesse recursos à distância: Um empreendedor pre-
cisa estar sempre atualizado em relação à sua área de atuação. 
Com os cursos à distância, é possível empreender no interior 
e continuar estudando ao mesmo tempo. Esses cursos, por 
vezes gratuitos, também são uma ótima oportunidade para 
entrar em contato com grupos de investidores-anjo, fundos de 
investimento, incubadoras e aceleradoras.

(Fonte: Igor Chalfoun é CEO e cofundador da Tbit, startup mineira que 
cria sistemas de análise de sementes a partir de Inteligência Artifi cial e 

processamento digital de imagens. É formado em Ciências da
Computação pela Universidade Federal de Lavras e tem MBA

em Gestão de Negócios pela USP).

Cinco dicas para criar uma startup
fora dos grandes centros

Tecnologia da informação segue em alta no País
De acordo com os dados mais recentes da 

Associação Brasileira das Empresas de Software 
(ABES) em parceria com a International Data 
Corporation (IDC), o setor de Tecnologia da 
Informação movimentou mais de US$ 39 bilhões 
de dólares, em 2016. O montante representa 
2,1% do PIB brasileiro, fazendo com que o País 
ocupe o primeiro lugar no ranking de investi-
mentos no setor na América Latina. Apesar de 
estar em alta não só no Brasil como no mundo 
todo, ainda há muitas dúvidas sobre a atuação 
na área. Pensando nisso e atento às exigências 
do mercado, o Centro Universitário FEI está 
com inscrições abertas até o dia 27/4 para o 
MBA em Gestão de Tecnologia da Informação 
no campus São Paulo.

O curso foi desenvolvido por profi ssionais 
de TI com ampla experiência executiva em 

parceria com os professores do programa 
de pós-graduação em Administração da FEI 
e conta com parceria tecnológica da IBM. 
O programa foca em desenvolvimento da 
capacidade de tomada de decisão, resolução 
de problemas mal estruturados e imprecisos 
e visão empreendedora, associados aos con-
ceitos da Ciência de Serviços. As aulas são 
dinâmicas e contam com mapas conceituais, 
jogos de empresas, simuladores, além de 
leitura de artigos de negócios e acadêmicos 
e uso intensivo de tecnologias de informação 
como ferramentas de apoio. O público-alvo 
é formado por bacharéis em Administração, 
Ciências da Computação e Engenharias, dentre 
outras formações.

Ao todo, o Centro Universitário FEI, está 
com inscrições abertas para 18 cursos de es-

pecialização nas áreas de Gestão e Tecnologia 
nos campi de São Bernardo do Campo (SP) e 
de São Paulo. Este ano, dois novos cursos são 
oferecidos aos candidatos: E-Commerce & 
Marketing Digital e Business Innovation De-
sign Thinking. O processo seletivo é feito por 
meio de análise de currículos, que podem ser 
enviados por e-mail, até 28 de fevereiro (com 
exceção do MBA). Já o início das aulas está 
previsto para março.

Para se inscrever ou saber outras informações 
sobre os cursos, o candidato pode acessar o site 
http:///www.fei.edu.br ou entrar em contato 
diretamente com a secretaria do campus de es-
colha. Em São Bernardo do Campo, pelo telefone 
(11) 4353-2900 ou pelo e-mail iecat@fei.edu.
br. Já no campus São Paulo, pelo número (11) 
3274-5200 ou pelo e-mail iecatsp@fei.edu.br.

Ronaldo Vieira (*)
 

Segundo a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), o 
consumidor doméstico ou corporativo que adotar o modelo 
Tarifa Branca poderá economizar entre de 10% a 20% na 

conta de luz. Para que esse ganho seja possível, estão entrando 
em cena novos medidores de energia, dispositivos IoT (Internet 
of Things) que informarão online, real time qual é o consumo de 
uma casa ou empresa. A visibilidade e a exatidão que a IoT traz 
às distribuidoras de energia são fundamentais para que a Tarifa 
Branca seja implementada e a cobrança pelo uso da energia seja 
correta. 

 
A Tarifa Branca será, na prática, um acelerador do uso do IoT 

em empresas de Utilities de todo o Brasil. 
 
Ainda numa fase inicial de adoção, a Tarifa Branca alavanca 

a troca de milhões de medidores de energia tradicionais por 
novos modelos que ajudarão o Brasil a compreender a realidade 
de vastas infraestruturas de IoT. De um lado, ganha-se em auto-
mação, em escala e em visibilidade. De outro, é impossível fugir 
à preocupação com a segurança dos milhões de dispositivos IoT 
que irão suportar a Tarifa Branca.  

 
Outros países já estão vivendo essa realidade. Em Dubai, por 

exemplo, 400 mil medidores de energia baseados em tecnologia 
IoT estão provendo resultados tanto para a distribuidora de energia 
deste país – a DEWA, Dubai Electricity and Water Authority – 
como para os consumidores. Os medidores inteligentes ajudam a 
concessionária de energia a otimizar sua lucratividade por meio 
da redução de despesas associadas a roubo de energia e perdas 
técnicas de energia. Os consumidores, por outro lado, passam a 
ter acesso a dados de consumo de energia em tempo real, que 
poderão usar para aumentar sua efi ciência energética, reduzir 
suas contas mensais e ajudar a concessionária a estabilizar a rede 
durante os períodos de pico.

 
A chegada da IoT às empresas de Utilities apresenta, porém, 

outra face. As especifi cidades desta vertical determinam que 
uma distribuidora de energia que investe em IoT pesquise, tam-
bém, tecnologias de segurança que resolvam as vulnerabilidades 
inerentes a essa infraestrutura. Fortes exigências regulatórias 
— provocadas pelas preocupações típicas de uma infraestrutura 
essencial para o funcionamento da sociedade — colocam o setor 
de energia no topo do ranking de criticidade. 

 
Essa criticidade faz do setor de energia um grande alvo para 

ataques. 
 
O relatório do instituto de pesquisas Ponemon (edição 2017) 

sobre o custo das violações na área de Utilities mostra um quadro 

Tarifa Branca dissemina uso 
da IoT em Utilities e acelera 

a busca pela segurança
O ano de 2018 começou com uma boa notícia. Com a chegada da Tarifa Branca ao Brasil, o consumidor 
de energia elétrica passa a ter a possibilidade de pagar valores diferentes em função da hora e do dia 
da semana: a Tarifa Branca é mais barata fora do horário de pico e mais cara durante esse período

preocupante, ao menos nos EUA. Em 2016, a violação de dados 
custou em média, para cada concessionária de energia, quase 3,5 
milhões de dólares, com um custo de 137 dólares por medidor 
de energia. O prejuízo causado por ataques à essa infraestrutura 
permanece elevado, sem tendência de redução. 

 
Diante deste quadro, uma solução seria procurar dispositivos 

IoT mais seguros e, necessariamente, mais caros – o que con-
tradiz um dos conceitos básico da Internet das Coisas, a escala 
trazida pelo baixo valor dos dispositivos. Outra possibilidade seria 
contratar soluções e serviços de segurança da informação que 
operam de forma centralizada. O mercado já conta com sofi sti-
cadas soluções de segurança que, sendo aplicada na frente da 
aplicação da distribuidora de energia, irão garantir a integridade, 
a disponibilidade e a confi abilidade da informação coletada pelos 
sensores em campo. 

 
A escolha dessa solução centralizada de segurança para am-

bientes IoT passa por vários fatores. É fundamental procurar 
plataformas que ofereçam segurança, confi abilidade, escalabili-
dade, baixa latência, desempenho, visibilidade e adaptabilidade. 
Esses valores contribuem para que as informações coletadas dos 
medidores de energia aconteça de forma transparente, simples, 
mas com total segurança.

 
Em outras palavras: a segurança da infraestrutura IoT das 

distribuidoras de energia demanda soluções que, hoje, podem 
ser vistas protegendo aplicações de missão crítica como Internet 
Banking, plataformas de vendas de e-Commerce, etc. Esse con-
ceito aplica-se às distribuidoras de energia, porque, na prática, 
o que rege as ofertas dessas empresas são grandes sistemas 
corporativos com máxima criticidade para essa empresa e para 
o país. Para que o ambiente de produção das distribuidoras de 
energia esteja realmente protegido, é fundamental usar o que há 
de melhor em segurança digital: proteção contra ataques DDoS, 
controle de identidade e acesso, fi rewalls, etc. 

 
Ao longo de 2018, as diversas distribuidoras de energia que 

operam no Brasil terão de lidar com as vulnerabilidades dos me-
didores de energia/dispositivos e encontrar saídas para aumentar 
a integridade desse ambiente. Num país do tamanho do Brasil, 
será inevitável que algumas empresas de Utilities saiam na frente 
da corrida pelo IoT – essas empresas serão, na prática, alavancas 
de crescimento da riqueza das regiões onde estão instaladas. Na 
disputa pelo futuro, ganhará quem aliar, à implementação de me-
didores de energia inteligentes, com uma política de segurança 
transparente, centralizada e comprovadamente efi caz. 

 
(*) É gerente de desenvolvimento de negócios em IoT da F5 Brasil.
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Esta sexta é o vigésimo segundo dia da lunação. Júpiter inicia o movimento retrógrado e podemos ter a sensação de que haverá 

uma parada naquilo que estava em andamento. Começa uma fase para fazer uma avaliação das oportunidades que surgiram. 

Às 08h21 a Lua entra na fase Minguante e é hora de encerrar o que está superado. A noite pode ser mais agitada e tensa. Muita 

energia que deve ser bem usada. A Lua em conjunção com Marte dá novos estímulos e a Lua em bom aspecto com Urano pode 

trazer muitas ideias e agitar a noite às 23h29 a Lua vai fi car fora de curso até ingressar em Capricórnio no sábado de manhã. 
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Tome atitudes que se refl etirão 
no seu futuro para melhorar sua 
situação financeira. Precisa se 
preparar para as mudanças que sua 
vida irá sofrer agora que o Sol está 
indo à direção ao seu signo. A parte 
da tarde terá um astral mais elevado 
para quem sair e se divertir nesta 
sexta. 88/788 – Cinza.

Começa uma fase para fazer uma 
avaliação das oportunidades que 
surgiram. Às 08h21 a Lua entra 
na fase Minguante e é hora de 
encerrar o que está superado. Maior 
necessidade de recolhimento e 
interiorização. A noite pode ser mais 
agitada e tensa. Muita energia que 
deve ser bem usada. 62/762 – Azul.

Mantenha o seu ritmo de vida 
protegendo aquilo que lhe pertence. 
Tenha cuidado para que suas 
ambições não o deixem ver as 
coisas com elas são, criando 
ilusões que irão depois acarretar 
arrependimento. Coloque mais 
tempero nos relacionamentos com 
as pessoas.  55/355 – Amarelo.

O lar,  a vida em famíl ia e 
relacionamentos está favorecido 
nesta sexta. Brigas e rompimentos 
podem ocorrer devido às obstinações 
e atitudes de comandar a se impor 
que tendem a aumentar nesta 
fase. A rebeldia contrarregras cria 
perturbações amorosas e sociais. 
66/366 – Verde.

Começa uma fase de elevação e 
melhoria fi nanceira com entrada de 
dinheiro ou algum benefício maior. 
As pessoas devem ser ouvidas, irão 
ajudar muito para sua realização 
material. Precisa respeitar a 
liberdade dos outros para sentir-se 
livre e agir. 25/625 – Amarelo.

A disposição geral é de mais agitação 
e independência. Fica mais difícil se 
aceitar controle, regras impostas 
e exigências. É preciso ser mais 
compreensivo e ceder espaço para 
evitar rompimento. Está sujeito a 
enfrentar confl itos por suas atitudes. 
53/153 – Verde.

A noite pode ser mais agitada e 
tensa. Muita energia que deve ser 
bem usada A Lua em conjunção 
com Marte dá novos estímulos. Evite 
apenas a precipitação nas conclusões 
que acarreta prejuízos. A criatividade 
artística é maior e deve ser usada 
na sua profi ssão. 89/489 – Amarelo.

Esta sexta-feira será de muito 
entusiasmo nas relações, podendo 
até encantar e atrair pessoas. Fortes 
impulsos o levam a agir de forma 
negativa e agitam no fi nal de semana 
em casa e no relacionamento sexual. 
Dia positivo dar mais atenção às 
emoções nesta sexta-feira, dia do 
amor. 46/746 – Azul.

A Lua em conjunção com Marte dá 
novos estímulos e a Lua em bom 
aspecto com Urano pode trazer 
muitas ideias e agitar a noite às 
23h29 a Lua vai fi car fora de curso até 
ingressar em Capricórnio no sábado 
de manhã. Ter perdas ou lucros, tudo 
depende de você mesmo e do modo 
de agir. 92/392 – Amarelo.

Sexta de maior sensibilidade e 
necessidade de recolhimento e 
interiorização. A organização das 
suas tarefas no trabalho ajudará a 
obter sucesso nos assuntos sociais 
e profi ssionais. Tome atitudes até 
ousadas se for necessário, mas não 
perca oportunidades que devem 
surgir.  85/585 – Azul.

Mantenha-se fi rme em sua opinião 
e encare tudo dentro da realidade, 
sem iludir-se. Fase muito positiva 
para ficar em casa e com os 
familiares e valorizar os assuntos 
domésticos. Com a Lua fora de curso 
e minguante o melhor é terminar o 
dia fazendo apenas o que foi antes 
programado. 23/323 – Cinza.

O fi nal da noite com a Lua fi cando 
fora de curso será propenso a 
p r e o c u p a ç õ e s  e  a s s u n t o s 
melancólicos. O melhor é terminar 
o dia dentro da rotina e fazendo 
apenas o que foi antes programado. 
Dediquem-se as suas atividades 
inteiramente no fi nal do dia. 46/446 
– Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 09 de Março de 2018. Dia de Santa Francisca Romana, São 
Cândido, Santa Catarina de Bolonha e Dia do Anjo Anauel, cuja virtude 
é a paz. Hoje aniversaria o enxadrista Bobby Fischer que faz 75 anos, 
o guitarrista Robin Trower que nasceu em 1945 e a atriz e cantora 
Lucinha Lins que chega aos 65 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é sempre discreto nas suas atitudes, mas 
quando é contrariado pode ser levado a demonstrações do seu desagrado. 
É sensível e atencioso, é solidário e leal, mas evite assumir os problemas do 
próximo. Meticuloso, ordeiro e atento aos detalhes, desenvolve senso crítico 
e analítico. O perfeccionismo e a idealidade o fazem ter necessidade de 
expressar seus talentos criativos. É bastante fi xo em suas opiniões e costuma 
ser também metódico em sua rotina diária. Procura paz e tranquilidade, mas 
no lado negativo pode ser levado ao egoísmo e a agressão.

Dicionário dos sonhos
CAMISA – De mangas compridas, fortuna. Curtas, 
pobreza. Nova e limpa, riqueza. Suja e rasgada, 
problemas. Com pulgas, riqueza através do jogo. 
Branca, novos amores. Colorida, casamento ou 
noivado. Amarela, enfermidades. Números de sorte:  
36, 47, 57, 59 e 75.

Simpatias que funcionam
Para reconquistar ou reaquecer a relação: 
Ferva um pouco de água com açúcar e acrescente 
um pedaço de papel com o nome da pessoa amada 
escrito. Deixe no fogo por mais alguns minutos. 
Desligue, espere esfriar e jogue o preparado em 
um vaso de barro ou na terra, pensando que seu 
amor logo estará nos seus braços novamente.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
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FAA
CARLITOS
ASIATICA
NEARMB

CASCATEAR
LHESTA
DIONCIN

BONALAC
PECUARIA
ABAMIN
NRPAOLO
AIACOR
MARITACA

XARAPSOL

D. Ivone
(?),

cantora
brasileira

O maior 
sucesso de
Gonzagão

(MPB)

Denomina-
ção infan-
til para a 

professora

Escrever
ou dizer
mentiras

(gír.) 

Embria-
gar; em-
bebedar

Celine (?),
cantora 

do tema de
"Titanic" 

Divisão de
uma

escola de
samba

No lugar
(latim)

A cultura
dos povos

sem
escrita

Ave colori-
da que
vive em
bandos

Fator
distintivo

nos semá-
foros

Pessoa que
 tem o mes-

mo nome
de outra

Sigla do
Partido So-
cialismo e
Liberdade

Ligação entre o
Atlântico e Pacífico

inaugurada em 1914

Épocas
definidas
Córrego
(bras.)

Vasco e
Fluminen-
se (fut.)

Persona-
gem que 

imortalizou
Charles
Chaplin

Perto, em
inglês

Ferrugem
(?), fungo
que afeta

a soja Boro
(símbolo)
Gaivota,
em tupi

(?) coisa:
isto

Antiga em-
barcação

Cinema
(abrev.)
Barro;
lodo

Minuto
(símbolo)
O "herói"
do filho

Deus-sol
egípcio

Pier (?)
Pasolini,
cineasta

de
"Pocilga"

(?) vivant: 
o boa-vida

(fr.)
Importante
atividade
de Minas
Parte do

sombreiro
Nélson
Rubens,
jornalista
brasileiro

3/ati — bon. 4/dion — near. 5/paolo. 6/in loco. 8/asiática — inebriar.
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Nota
Em seu novo álbum, “Deus É 

Mulher”, a cantora Elza Soares 
contou com a participação do 
grupo, Ilú Obá de Min, formado 
apenas por mulheres. O bloco afro 
gravou percussão e vozes em duas 
músicas do novo disco, “Dentro de 
Cada Um”, com arranjo percussivo 
regido pela maestrina Beth Belli, 
e “Banho”, de autoria da cantora 
Tulipa Ruiz. O título, que sugere 
um mundo com maior expressivi-
dade feminina, traz uma ideia de 
sucessão do álbum “A Mulher do 
Fim do Mundo”, no qual ela denun-
ciava uma forma de pensamento 
ainda arcaico e propunha o fi m de 
uma era essencialmente machista 
e preconceituosa. O Ilú Obá de 
Min reforça a energia feminina 
do álbum, assim como a presença 
de Mariá Portugal (bateria, per-
cussão e MPC) e Maria Beraldo 
(clarinete e clarone) na banda 
que participa das gravações. O 
álbum é produzido por Guilherme 
Kastrup, com coprodução de Ro-
mulo Fróes, Marcelo Cabral (baixo 
e bass synth), Rodrigo Campos 
(cavaquinho e guitarra) e Kiko 
Dinucci (guitarra, sintetizador e 
sampler). “Deus É Mulher”  será 
lançado pela gravadora Deck em 
maio.

Campos Elíseos, expo-
sição inédita de imagens 
do fotógrafo Juan Esteves 
reúne um conjunto de 40 
fotografias que fazem parte 
de um projeto de registro da 
arquitetura paulistana do 
centro histórico da cidade. 
Para a empreitada, que já 
dura dez anos. As fotos da 
exposição são um recorte 
das 100 imagens que inte-
gram o livro Campos Elíseos 
- história e imagens. Nele, o 
fotógrafo registra o patrimô-
nio artístico-arquitetônico 
dos Campos Elíseos, bair-
ro paulistano onde foram 
construídos centenas de 
casarões e palacetes que 
serviram de residência aos 
fazendeiros da oligarquia 
cafeeira, no final do século 
XIX. No século XX, a região 
veria surgirem construções 
de diferentes vertentes da 
arquitetura modernista e, 
em seguida, as metamor-
foses heterogêneas carac-

Mulheres
Ciranda das Mulheres, Sarau das Pretas e Slam das Minas fazem parte 

da programação. Atuantes no cenário cultural periférico de São Paulo se 
reúnem no dia 17 de março para o Sarau das Pretas. O espetáculo acontece 
por meio da palavra falada, cantada ou declamada, dos tambores e de seus 
corpos em constante movimento, propondo refl exões sobre ancestralida-
de, cor, gênero e feminismo. Débora Garcia, Elizandra Souza, Jô Freitas, 
Taissol Ziggy e Thata Alves irão participar do encontro artístico e literário. 
O Slam das Minas SP fecha a programação especial, no dia 15 de abril. 

Serviço: Casa das Rosas (Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura), Av. Paulista, 
37, Paraíso, tel. 3285-6986. Sábado (17/03), às 19h e domingo (15/04), às 14h30. Entrada franca.

Conhecida como uma 
das principais bandas 
de blues da noite 
paulistana, o Tritono 
Blues apresenta o show 
“Ray Charles On My 
Mind” um espetáculo 
totalmente dedicado 
ao rei do soul

No repertório canções 
como Hit The Road 
Jack, Unchain My He-

art, Georgia On My Mind, I 
Can’t Stop Loving You, What’d 
I Say, By By Love entre outras 
canções. As apresentações 
acontecem nos teatros Décio 
de Almeida Prado e Arthur 
Azevedo respectivamente. 
Com André Youssef (piano e 

A banda Tritono Blues.

Tritono Blues
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voz), Edu Malta (contra-baixo), 
Bruno Sant’Anna (voz e per-
cussão) e André Carlini (gaita 
e voz). Da formação até hoje, 

foram mais de mil e quinhentos 
shows e três discos gravados, 
Groovin, Mojito do Bom e Tri-
tono Blues Plays Ray Charles.

Serviço: Teatro Décio de Almeida Prado, 
R. Cojuba, 45 B, Itaim Bibi, tel. 3079-3438. 
Sábado (17) às 21h e Teatro: Arthur Azevedo, 
Av. Paes de Barros, 955, Mooca, tel. 2604-5558. 
Domingo (15/04) às 19h. Ingressos: R$ 20.

Revelação
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Ayrton Montarroyos revelação do reality “The Voice Brasil”,  o 
jovem cantor  promove seu disco homônimo, lançado em 2017. 
No repertório, canções inéditas de Zeca Baleiro (À Porta do 
Edifício) e de Zé Manoel, (Tu Não Sabias), além de versões para 
músicas de nomes como Cartola e Caetano Veloso. A carreira 
do jovem intérprete, começou cedo, quando foi convidado para 
gravar a música “Riacho do Navio” (Luiz Gonzaga/Zé Dantas) no 
álbum triplo “100 Anos de Gonzagão” da gravadora Lua Music. 
Através da sua gravação nesse disco, Montarroyos teve contato 
com diversos artistas, mas o contato mais importante, foi com 
o produtor musical Thiago Marques Luiz, que foi o responsável 
pela indicação do cantor ao Grammy Latino, quando este gravou 
em outro projeto do produtor: “100 Anos de Herivelto Martins” 
(Lua Music, 2013).

Serviço: Sesc São Caetano, R. Piauí, 554, Santa Paula. São Caetano do Sul, tel. 
4223-8800. Hoje (9) às 20h. Entrada franca. 

Palacete Dino Bueno - Rua Guaianases 1238.

Arquitetura paulistana

terísticas do crescimento 
desordenado da metrópole. 
Todas as fotografias de Juan 
Esteves em Campos Elíseos 
são em preto e branco. Para 
ele, apertar o botão dispa-
rador da câmara e capturar 
a imagem é só o começo. 
Depois, o fotógrafo realiza 
um minucioso tratamento da 
imagem original e elimina o 
que chama de “ruídos tem-

porais contemporâneos”. 
Os “ruídos” a que se refere 
Esteves são elementos que 
interferem na visão dos 
prédios em sua arquitetura 
original, como fios de luz, 
modificações nas fachadas, 
entre outros.

Serviço: Espaço Cultural Porto Seguro, 
Al. Barão de Piracicaba, 740, tel. 3226-7361. 
Segundas das 9h às 19h e de terça a domingo 
das 9h às 21h. Entrada franca. Até 03/06.
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Vocação
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus quer que 
você saiba....Que as vocações que queríamos seguir, mas não seguimos, 
permeiam, como sombras, toda a nossa existência. Não deixe passar nem 
mais um dia sem honrar a vocação que sua alma convida você a seguir. E não 
fi nja que você não sabe qual é. É claro que sabe. Você a pode sentir em seu 
estômago a qualquer momento em que pensa nela; a qualquer momento em 
que vê outra pessoa fazendo isso. A vida é tão curta. Faça agora o que você 
anseia fazer em sua vida. Você não precisa “abandonar seu trabalho” para 
fazer isso. Você também pode abandonar seu trabalho se escolher assim, 
mas você não tem que... Muitas pessoas seguem uma vocação enquanto 
mantêm seu “trabalho regular”. Você também pode. Depois, mova-se para 
a sua vocação e a transforme em seu “trabalho regular”. Mas você precisa 
energizar sua vocação a partir de hoje. Eu quero dizer, hoje. Amor, Seu Amigo.

Neale Donald Walsch



Não quero viver
para sempre, só quero 

ser imortal

Apesar do título 

do artigo parecer 

contraditório, ele não é

Pense, neste exato mo-
mento, em um jurista 
ou advogado que você 

admira e que teve impacto em 
sua vida, seja pessoalmente 
ou através de seu trabalho. 
Pensou? Essa personalidade 
é imortal. Os outros milhares 
de profi ssionais que você even-
tualmente cruzou em sua vida, 
mas que nem passaram em 
sua cabeça nesse momento, 
não o são. 

A verdade é que você pode 
morrer (assim como todos 
vamos eventualmente), mas 
se manter imortal na vida das 
pessoas (e não só da sua famí-
lia) através do que você viveu e 
desbravou em seus dias ativos.

Vejo muitos advogados atu-
almente que só se interessam 
em fazer modestamente seu 
trabalho e não veem a hora 
de chegar sexta feira para ir 
aproveitar o happy hour com 
os amigos. Não que isso seja 
ruim, o problema é quando 
o advogado faz só isso. Vejo 
advogados que não fazem nada 
para marcar seu nome e sua 
presença no mercado. Apa-
rentemente o foco é sempre 
na reclamação, nunca na ação 
para mudar. 

Sei que a criação de um nome 
ou marca jurídica não acontece 
do dia pra noite e muitas vezes 
leva anos, mas a pergunta é: 
você já começou a trilhar esse 
caminho? O que você pode 
falar sobre si mesmo que, com 
certeza, geraria uma impressão 
positiva defi nitiva depois que 
você deixasse esse mundo? Se 
você tem difi culdade em res-
ponder essa pergunta, imagine 
o resto das pessoas.

Quero propor outro exer-
cício rápido. Você se lembra 
daquela sensação de querer 
mudar o mundo quando es-
tava na faculdade? Aquela 
vontade de usar o Direito 
para fazer as coisas da ma-
neira certa e trazer justiça ao 
maior número de pessoas em 
sua vida? Tenho certeza que 
pelo menos uma vez na vida 
de qualquer advogado esse 
sentimento já o fez encher o 
peito e pensar que ele poderia 
representar algo, uma força 
para o bem no mundo. Onde 
está esse sentimento nos 
dias de hoje e o que você fez 
com ele?

Lembre-se agora dos gran-
des do Direito, como Rui 
Barbosa, Pontes de Miranda, 
Clóvis Beviláqua, Luís Gama, 
Heráclito Fontoura Sobral 
Pinto, Evandro Lins e Silva, 
apenas para citar alguns. Você 
acha que estas personalidades 
criaram seus nomes, respei-
tados e consagrados até hoje, 
sem muito estudo, luta, esforço 
e principalmente ação? 

Eles não fi caram apenas na 

teoria e efetivamente usaram 
seus conhecimentos para mu-
dar a percepção das pessoas 
ao seu redor. Para eles, aquela 
paixão em mudar o mundo 
através do Direito se concreti-
zou. E por que isso aconteceu? 
Simplesmente pelo fato de 
que o foco deles era fazer e 
não reclamar. O propósito foi 
maior do que as difi culdades (e 
tenham certeza que eram mui-
tas) desses ilustres advogados.

Existe uma expressão ame-
ricana que diz “go big or go 
home”, que quer dizer, mais ou 
menos, “vá com tudo ou vá para 
casa”. Essa seria a tradução 
livre. A minha tradução fi caria 
mais ou menos assim “se é para 
se fazer, faça no nível máximo, 
não seja medíocre”.

Então, baseado no que fala-
mos neste artigo, fi cam aqui 
alguns pontos para o advogado 
moderno (muitos podem ser 
clichês, mas não deixam de 
ser verdadeiros): 
 • Tenha um propósito em 

sua vida. 
 • Atue. 
 • Trabalhe duro. 
 • Estude muito. 
 • Foque na criação de uma 

vida digna. 
 • Defenda o que você acha 

correto. 
 • Nunca pare de tentar 

mudar o mundo. 
 • Não foque no erro, mas 

no aprendizado que o 
erro te trouxe. 

 • Pare de dar desculpas e 
comece a agir. 

 • Tenha responsabilidade 
sobre sua vida, inclusive 
fi nanceira. 

 • Tente evoluir e evoluir 
as pessoas à sua volta. 

 • Entenda que tudo que 
você faz, volta pra você.

 • E por fim, tenha um 
coração com bondade 
de anjo mas com uma 
vontade dos infernos de 
crescer e criar seu nome 
no mercado. 

Que vamos morrer um dia, 
isso é certo. Você escolherá 
como as pessoas vão lem-
brar-se de você. Você deixará 
sua marca como um lutador, 
aquela pessoa digna que saiu 
de cena lutando contra as 
intempéries do mundo e que 
criou, através de sua postura e 
trabalho, um alicerce e exem-
plo para futuras gerações ou 
aquele que tentou fugir da 
raia, correndo do trabalho 
para focar exclusivamente 
no lazer?

Você vai simplesmente mor-
rer ou vai ser imortal? Você 
escolhe.

Bom crescimento!

(*) - É consultor da Inrise Consultoria 
em Marketing Jurídico, autor dos 

livros: O Guia Defi nitivo do Marketing 
Jurídico; e Marketing Jurídico: os 

Dois Lados da Moeda. Mantém 
inúmeros escritórios

sob sua responsabilidade de
atuação e crescimento ético

(www.grupoinrise.com.br).

Alexandre Motta (*)
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Companhia Mascote de Empreendimentos - CNPJ/MF nº 
54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 18.04.18 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Companhia Mascote de 
Empreendimentos a se reunirem em assembleia geral ordinária, 
no dia 18 de abril de 2018, às 09:00hs, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da admi-
nistração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.17; 
2.- fixação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o arti-
go 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 08 de março de 2018. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

António Guterres, com algumas das mulheres que compõem 

parte de sua equipe de liderança na ONU.

Em mensagem pelo Dia In-
ternacional da Mulher, o secre-
tário-geral das Nações Unidas, 
António Guterres, defendeu 
um maior “empoderamento das 
mulheres, em um mundo que 
é dominado por homens e tem 
uma cultura comandada por 
eles”. Segundo ele, isto é ver-
dade “em governos, administra-
ções públicas, no setor privado, 
mas também em organizações 
internacionais como a ONU”.

Desde que assumiu o posto, 
Guterres fez da igualdade de 
gênero e do “empoderamento 
das mulheres” um dos temas 
centrais da propostas de 
reforma da ONU. Neste Dia 
Internacional da Mulher, ele 
gravou uma mensagem de 
vídeo onde faz uma refl exão 
sobre as mudanças necessárias 
para que mulheres e homens 
possam estar em pé de igual-
dade em todos os aspectos da 
sociedade.

Mais do que um simples dis-
curso, a mensagem de Guterres 

O 7º Campeonato Mundial de Pesto será 
realizado no Palazzo Ducale de Gênova, no 
próximo dia 17. Mas a Ligúria estará em festa 
durante toda a semana, em apoio à candidatura 
do “Pesto Genovese al Mortaio” - técnica de 
preparação do molho de manjericão com pinoli 
- como patrimônio Mundial da Unesco. Entre 
os próximos dias 12 a 18, a região promoverá 
uma série de eventos dedicaos ao pesto. 

A campanha começou em 2015, mas só agora 
será analisada pelo Comitê Interministerial Ita-
liano da Unesco para que o “Pesto al Mortaio” 
possa ser colocado em uma “lista provisória” 
e, em seguida, prosseguir na candidatura in-
ternacional. Para ajudar a campanha, várias 
assinaturas foram coletadas em um abaixo-as-
sinado. “Eu gostaria de um mundo tingido de 
pesto verde”, disse o governador da Liguria, 
Giovanni Toti, afi rmando ser uma riqueza da 
região, cultura de comer bem, saúde e aromas 
do Mediterrâneo.

Já o prefeito de Gênova, Marco Bucci, disse 
que “o pesto é o nosso DNA, é a nossa terra 

Desde março de 2016, a 
quantidade de MPEs no 
vermelho vem aumen-

tando mês a mês. Os CNPJs de 
MPEs com contas em aberto em 
janeiro de 2018 é 10,3% supe-
rior ao registrado em janeiro de 
2017, quando 4,453 milhões de 
negócios desse porte estavam 
com dívidas em atraso.

Ainda de acordo com a 
pesquisa, do total de 4,998 
milhões de MPEs no vermelho, 
em janeiro/2018, 45,9% eram 
prestadoras de serviços, 45,0% 
empresas comerciais e 8,7% 
indústrias. A região Sudeste 
concentrou a maior porcen-
tagem de micro e pequenas 
empresas inadimplentes, com 
53,9% do total. Em seguida apa-
rece o Nordeste, com 16,3%; o 

Brasil contabiliza 5 milhões de 
pequenas empresas no vermelho
No primeiro mês do ano, o número de micro e pequenas empresas inadimplentes chegou a 4,998 mi-
lhões, de acordo com estudo da Serasa Experian

Segundo os economistas da 
Serasa, a saúde fi nanceira das 
micro e pequenas empresas 
segue impactada pelo baixo 
dinamismo do setor de serviços, 
que concentra quase metade 
das micro e pequenas empresas 
inadimplentes. Além disso, as 
micro e pequenas costumam 
não se programar adequada-
mente para o pagamento do 
13º salário dos funcionários 
no fi nal do ano, o que costuma 
gerar mais difi culdades no caixa 
no início do ano, já que há uma 
queda natural da atividade eco-
nômica nos primeiros meses do 
ano. As difi culdades de acesso 
ao crédito por parte das micro e 
pequenas, também prejudicam 
a sua situação de inadimplência 
(Serasa Experian).

Sul, com 15,8%; Centro-Oeste, 
com 8,7% e Norte, com 5,3%. 
Entre os estados, São Paulo tem 
o maior número de empresas 

negativadas, com 32,7% do 
total. Em seguida está Minas 
Gerais, com 11,0%, e Rio de 
Janeiro em terceiro, com 8,2%.
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A Fecomerc ioSP 
orienta o empresário do 
varejo a ter cuidado ao 
expor preços diferencia-
dos em função do prazo 
ou meio de pagamento 
oferecidos. A Entidade 
reforça que eventuais 
descontos exibidos de-
vem ser informados de 
maneira clara, legível e 
precisa ao consumidor.

A Lei 13.455/2017, 
autorizou a diferencia-
ção de preços de bens 
e serviços ofertados ao 
público em função do instrumento de pagamen-
to utilizado, e por esse motivo o comerciante 
deve estar atento ao expor os preços em seu 
estabelecimento, respeitando as normas insti-
tuídas pelo Código de Defesa do Consumidor 
(CDC).

Os erros mais comuns cometidos pelos lojistas 
e comerciantes são: deixar de informar, em local 
e formato visíveis, eventuais descontos ofereci-
dos em função do prazo ou meio de pagamento; 

Atenção ao afi xar preços com 
descontos diferenciados

expor informação escrita 
na vertical ou em outro 
ângulo que difi culte a 
leitura; e atribuir preços 
diferentes para o mesmo 
item. A maneira de afi xar 
os preços diferenciados 
é assunto na Cartilha de 
Afi xação de Preços e Fis-
calização, elaborada pela 
FecomercioSP, em par-
ceria com a Procon-SP. O 
conteúdo está disponível 
no link: (http://afi xacao-
deprecos.fecomer cio.
com.br/).

A Entidade reforça que a afi xação de preços 
com descontos diferenciados deve ser objetiva e 
com informações verdadeiras que não enganem 
o consumidor e que ele entenda imediatamente 
e com facilidade, sem nenhuma abreviatura que 
difi culte sua compreensão, tampouco necessite 
de qualquer interpretação. Além disso, é pre-
ciso que caracteres, letras e números estejam 
visíveis e que não possam ser apagados (AI/
FecomercioSP).

Ao registrar a passagem do 
Dia Internacional da Mulher, 
comemorado ontem (8), o sen-
ador Elmano Férrer (PMDB-
PI)  lembrou o projeto de sua 
autoria que pretende auxiliar 
na luta feminina por igualdade 
e justiça: o que impõe a no-
tifi cação compulsória, em no 
máximo cinco dias, dos atos de 
violência contra as mulheres, 
observados em seus atendi-
mentos nos serviços de saúde 
públicos ou privados.

Pelo texto, os profi ssionais de 
saúde que atenderem mulheres 
abusadas ou machucadas são 
obrigados a notifi car a ocor-
rência do ato violento à autor-
idade policial mais próxima do 
estabelecimento hospitalar, 
ou ao Ministério Público, e 
encaminhar cópia da fi cha de 
notifi cação no prazo máximo 
de cinco dias do atendimento.

“Sabemos que muitas delas 
temem, muitas vezes se omitem 
em fazer o registro na delegacia 
mais próxima, ou na Delegacia 
da Mulher.  Esse projeto obriga 
a unidade de saúde que atendeu 
a mulher vítima de violência, 
no lar ou fora dele, a fazer a 
comunicação obrigatória no 
máximo em cinco dias”, afi rmou 
o senador.

Ele também homenageou a 
bancada feminina no Senado 
e as parlamentares piauiens-
es, em especial a ex-deputada 
constituinte Miriam Nogueira 
Portella, que foi “brilhante” 
na Câmara e “tem história na 
defesa das mulheres”.  Ela foi 
uma das agraciadas do Premio 
Bertha Lutz (Ag.Senado).

Senador Elmano Férrer 

(PMDB-PI).

Secretário-geral defende mais 
poder para as mulheres
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encontra eco em ações efetivas 
adotadas por ele desde que 
assumiu o posto de líder das 
Nações Unidas. Atualmente, 
a ONU tem mais mulheres 
do que homens no seu grupo 
de liderança, o gabinete do 
secretário-geral. A vice-chefe 
da organização é uma mulher, 
a nigeriana Amina Mohammed, 
e a chefe de gabinete também, 
a embaixadora brasileira Maria 
Luiza Ribeiro Viotti.

Segundo António Guterres, 
esta mudança “será um ins-

trumento chave” para que a 
ONU possa combater “abuso e 
exploração sexuais com tole-
rância zero, combater o assédio 
sexual” e garantir a criação 
de “uma organização na qual 
mulheres e homens possam 
trabalhar juntos em plena 
igualdade”. O secretário-geral 
diz estar convencido de que a 
paridade de gênero dentro da 
ONU irá “contribuir para um 
mundo onde mulheres e ho-
mens possam também estar em 
igualdade total” (ONU News).

Serviço de 
saúde devem 
comunicar 
violência contra 
mulheres
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Molho pesto pode virar 
Patrimonio Mundial da Unesco

Campanha tenta recolher apoio para a 

candidatura do pesto.

que faz manjericão, mas é nossa inteligência 
fazer um molho pesto”.

No dia 17, a competição terá 100 participantes, 
50 ligures, 25 italianos de outras parte dos país 
e 25 do exterior. Ainda haverá a distribuição 
de sorvete e uma exibição de fogos de artifício 
(ANSA).

A
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SAA insônia é um transtorno que 
atinge uma parte considerável da 
população brasileira. De acordo 
com pesquisa realizada pela 
Sociedade Brasileira de Neu-
rofi siologia (SBN) com 22.518 
pessoas, foi constatado que 45% 
dos brasileiros dormem mal, 32% 
demoram muito tempo para ini-
ciar o sono e 52% das pessoas 
acordam cansadas. O período 
adequado para o descanso é de 
seis a oito horas por noite. Se-
gundo a coordenadora do curso 
de Psicologia da Anhanguera de 
Pelotas, Cynthia Yurgel, devido 
ao ritmo acelerado do dia a dia, 
este se torna um desafi o para 
grande parte das pessoas. 

Já, para crianças e adolescen-
tes, a quantidade ideal é estabe-
lecida de 10 a 12 horas de sono 
diárias. As causas da falta de sono 
são variadas, mas, o efeito pode 

prejudicar a vida das pessoas. “A 
insônia persistente pode estar 
associada a consequências de 
longo prazo, incluindo o aumento 
do risco de transtornos depres-
sivos graves, qualidade de vida 
insatisfatória, hipertensão e até 
infarto”, explica.

A insônia é um sintoma 
comum, associado a transtor-
nos de ansiedade e a quadros 
depressivos. De acordo com a 
docente do curso de Psicologia 
da Anhanguera de Joinville, 
Renata Poiski, pode acarretar 
em prejuízos no funcionamento 
geral do indivíduo, afetando a 
capacidade física, de atenção, 
memória, concentração e humor. 
Dessa forma, quando a insônia 
for constante, é necessário uma 
avaliação profi ssional.

Já para pessoas em que a 
insônia não é frequente, além 

de hábitos mais saudáveis, vale 
criar momentos relaxantes antes 
de dormir, como ouvir música e, 
estar em um ambiente com pouca 
luminosidade e com temperatura 
adequada. Assistir televisão; 
acessar a internet; álcool em 
excesso, bebidas estimulantes e, 
alimentos de difícil digestão no 
jantar podem prejudicar o sono. 

Assim como fatores ligados 
a ansiedade, preocupações, 
predisposição para despertar, 
tendência para reprimir emo-
ções, causas genéticas e horá-
rios irregulares para dormir. A 
especialista explica que hábitos 
saudáveis incluem cuidados 
com a saúde em geral. A prática 
regular de exercícios físicos, 
por exemplo, proporciona a 
produção de neurotransmissores 
que favorecem uma boa noite de 
descanso (SBN).

Insônia atinge parte considerável 
da população brasileira

Jeff erson Rudy/Ag.Senado
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Cotonifício Guilherme Giorgi S.A. - CNPJ/MF nº 
61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 17.04.18 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Cotonifício 
Guilherme Giorgi S.A. a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 17 de abril de 2018, às 09:00hs, na sede 
social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 125, nesta 
Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.17; 2.- fixação dos honorá-
rios da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse social. 
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), 07 de março de 2018. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

O pretendente: CARLOS CAROTTA FILHO,

CÉLIA RENATA 
DA SILVA WESTPHAL,

O pretendente: MURILO ARCARO KÜHL,

pretendente: LÍVIA NUNES ANDRADE,

O pretendente: MAX SOMMERHAUZER VAZ DA SILVA,

RAQUEL PONTIN CAZELI, divorciada, 

O pretendente: MAURICIO TAUFIC GUAIANA,

CAMILA DE LUCCAS,

O pretendente: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,

A pretendente: NATHALIA OLIVEIRA SILVA,

O pretendente: GUILHERME PEREIRA PINTO,

A pretendente: GIOVANNA D’ANDREA BERGAMO,

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
28º Subdistrito - Jardim Paulista

Katia Cristina Silencio Possar - 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: PAULO BARRETO MARTINS,

 STEPHANIE CAROLINE PEREIRA DA SILVA, estado 

O pretendente: FRANCILENO ALVES DO NASCIMENTO,

 MARIA 
VILANI ANDRÉ BARRETO, 

O pretendente: CLAUDIO FERNANDO PADILHA,

A pretendente: LUCIANA CRISTINA KOBASERV, 

O pretendente: RICARDO SILVA GULART,

 TÂNIA PIAZENTIM, estado civil solteira, 

O pretendente: THIAGO GUIDUGLI PIRES,

 ALINE FLORIZ RIBAS, estado civil solteira, 

O pretendente: ANTONIO CARLOS GIBIN,

pretendente: TELMA VIVIANE BARBOSA PEREIRA, 

O pretendente: LEONARDO KIM, 

pretendente: ADRIANA MARIA DA SILVA, 

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
 

Antonio Edgar Carvalho Patah cial Interino

O pretendente: DANIEL ANDRADE JACINTHO,

A pretendente: LÍVIA MARIA SAMPAIO TENORIO,

O pretendente: DAVID POLITANSKI,

ALESSANDRA STOCKLER DAS NEVES PETERS,

O pretendente: CRISTYAN ALVIN MÄNNCHEN,

JENNY ASTRID ROJAS GUTIERREZ,

O pretendente: SIMON PIERRE BITTON,

pretendente: HUGO CARDOSO FURTADO,

O pretendente: JOÃO MARCELO MEINBERG,

pretendente: MARIANGELA COGO FERREIRA DE MORAES,

O pretendente: PEDRO PRUDENTE CORRÊA,

pretendente: CAMILA RONDINELLI COBRA MONTEIRO,

O pretendente: RODRIGO ANTUNES DE ALMEIDA GARCIA,

PAULA MARISSE DO CARMO E SOUZA, solteira, 

O pretendente: MARCELO BARCELLOS OLIVEIRA,

PAULA CARDOSO GHERMAN ROMANO, 

O pretendente: GUILHERME BOUCHABKI DE ALMEIDA GUARDINI, solteiro, 

de A KAMILA MOREIRA DE FREITAS, solteira, 

O pretendente: CARLOS ALBERTO MARCONDES DE OLIVEIRA, solteiro, 

EDUARDA BRAGA 
ESTEVES,

Esteves e de 

O pretendente: FABIO SEIKI ISHITANI,

SARA REGINA 
KÜLZER,

O pretendente: ARTHUR AUGUSTO DE FREITAS CATRAIO,

LARISSA BARBOSA NICOLOSI 
SOARES,

O pretendente: FÁBIO BORGES SILVA,

CECILLE VIRGINIA ACCIOLY MENEZES,

O pretendente: THIAGO GIOVANNI RODRIGUES,

 ALINE FRENEDA, 

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS NUNES,

 
ANA CLARA DA SILVA FERREIRA, 

O pretendente: ALEXANDRE COSTA MENDES NOGUEIRA, estado civil solteiro, 

 MARALINE SANHUDO DE OLIVEIRA 
PENNA, 

O pretendente: CRISTIAN HIDEKI NAKAMURA,

 BRUNA 
CRISTINA SANTIAGO BOMFIM, 

O pretendente: BUENAVENTURA PAREDES ARMOA,

pretendente: LAÍS KAREN VENANCIO ANTONIO, 

O pretendente: ANDERSON VIDAL ALVES,

pretendente: DAIANE DE OLIVEIRA SILVA, 

O pretendente: MAILTON DA SILVA DUTRA,

 THAYNÁ PEREIRA DE SOUZA, 

O pretendente: WESLEY HENRIQUE DE ALCÂNTARA,

 MARILIA BARROS DA SILVA, estado civil 
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 Ações logísticas “inteligentes”?

Comparando a Logística 

dos primórdios (sem o uso 

da TI) até os atuais dias, 

algo crítico mudou - a 

inteligência

Nos bancos escolares apren-
demos que o sucesso do fim 
da 2a Guerra Mundial foi 

a operação conjunta dos aliados 
(várias tropas de diversos países) 
no famoso Dia D (6/6/1942) na 
Normandia. Será que os inimigos 
sabiam antecipadamente desta 
data? O fato é que foi utilizada a 
inteligência no deslocamento das 
tropas, munições e mantimentos... 
tudo isso em segredo! 

Já no caso das forças armadas e 
militares invadindo o Estado do Rio 
de Janeiro numa ação conjunta de 
intervenção, os inimigos já sabiam 
de tudo, seja por vazamento de 
informações (via políticos), seja por 
entrevistas às diversas mídias por 
força da pressão existente. Ou seja, 
faltou sigilo e tudo que veio acontecer 
já era do conhecimento de todos. 

Como pode vazar estas infor-
mações estratégicas e táticas, 
afugentando o inimigo, se qualquer 
curso de práticas anti guerrilhas 
da AMAN - Academia Militar de 
Agulhas Negras, CPOR’s etc. pede 
segredo das ações. Neste caso não 
houve derramamento de sangue mas 
também não prendeu-se o inimigo 
e suas armas. Enquanto as forças 
se deslocavam para as primeiras 
“blitz”, os inimigos já tinham passado 
por ali dias antes (e não horas!) até 
atingirem estradas vicinais. 

Cruzaram, com segurança, as 
fronteiras dos 3 estados e já es-
tavam longe quando se iniciou a 

intervenção. Isto por terra, e pelo 
mar? São quase 2000  km de mar 
recortado por inúmeras ilhas e 
baias na Costa Fluminense fisca-
lizados apenas em alguns pontos 
próximos aos portos. 

Outro item que deveria ser sigi-
loso, até o último minuto, são os 
mandados de busca e apreensão 
individual (já que a constituição 
não permite o coletivo, mesmo 
neste casos de exceção), quando 
sabemos que a forma que foram 
construídos os barracos naqueles 
cortiços possuem uma capilari-
dade inatingível por sistemas de 
navegação.

Enfim, a Logística que se aplicou 
(e vem sendo aplicada) deixou 
muito a desejar. 

Cabe a pergunta: Onde estão os 
ex-formados da Escola Superior 
de Guerra? Imaginem na Logística 
Empresarial seu concorrente saber 
antecipadamente do abastecimento 
de um novo produto com lançamen-
to regional numa rede de supermer-
cados num certo dia e hora?

Como resultado, se não houver 
espaço nas gôndolas, numa ação 
surpresa, seria uma estratégia 
para sua empresa, mas um desas-
tre para os concorrentes. 

Se uma ação sigilosa, que neces-
site de códigos e senhas, já é difícil 
entre 2 pessoas, imagine quando 
envolve coligadas.

Resumindo: logística não é 
tudo, mas tudo depende de uma 
boa logística e com inteligência 
agregada!
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Esse dado reflete uma 
tendência de busca por 
empreendedorismo no 

País. A cada ano, cerca de um 
milhão de pessoas tornam-se 
microempreendedoras indivi-
duais (MEI). Mas, antes de ir na 
onda do empreendedorismo, é 
necessário prestar atenção a 
três pontos primordiais para 
que o negócio próprio não se 
torne um pesadelo. 

1) Manter o foco -  Uma das 
marcas registradas dos empre-
endedores é a criatividade. A 
inovação vem justamente da 
originalidade, mas, muitas 
vezes, esse tiro pode sair pela 
culatra no início de uma opera-
ção. Ao tentar abordar diversos 
problemas de uma vez, muitos 
pequenos negócios perdem a 
mão. Segundo a Harvard Bu-
siness School, a falta de foco e 
controle de tempo custa cerca 
de US$ 7,4 bilhões de dólares 
à economia americana por 
dia. No começo de qualquer 
empreendimento, os recursos 
financeiros são mais escassos 
e esses prejuízos podem fazer 
a diferença para o sucesso no 
longo prazo.

Para evitar prejuízos, é 
necessário definir muito bem 
o público-alvo e quais são as 
ações estritamente essenciais 
para obter os resultados pre-

Três dicas de ouro para quem 
deseja empreender

O número de solicitações de crédito para empreender aumentou 88% de 2016 para 2017, segundo a 
plataforma de crédito digital Simplic, a primeira da modalidade no Brasil

soais e as da empresa - Para 
começar o negócio com o pé 
direito, é necessário separar 
as contas da empresa das 
pessoais, inclusive guardar 
dinheiro para investir no ne-
gócio e viver de forma mais 
modesta no início. Mesmo esse 
sendo um ponto importante 
para o sucesso do empreen-
dimento, em 2015, 22% dos 
micro e pequenos empresários 
patinavam nessa recomenda-
ção, segundo pesquisa do SPC, 
e misturavam o orçamento da 
empresa com os gastos da vida 
pessoal.  

Para evitar que isso acon-
teça, é necessário formalizar 
a empresa. O processo de 
formalização é simples e está 
se tornando comum no Brasil 
– o número de pessoas cadas-
tradas como microempreen-
dedores individuais (MEI) 
foi o maior desde 2010 no 1º 
semestre de 2017, segundo a 
Serasa Experian.  O segundo 
passo é definir um salário 
para dono e sócios. Apesar de 
incomum para autônomos e 
pequenos empresários brasi-
leiros, essa prática é a melhor 
forma de evitar retiradas de 
dinheiro do caixa da empresa 
sem planejamento. 

Fonte e mais informações: 
(www.simplic.com.br).

tendidos, sem perder o foco 
do negócio. Logo no início, 
um controle atento da folha 
de pagamento e de outros 
custos podem ser o diferencial 
para o sucesso da empresa nos 
primeiros anos. Há planilhas 
de fluxo de caixa disponíveis 
para download na internet que 
podem ajudar nessa tarefa. 

 2) Valorizar dados - Com a 
tecnologia, o contato das em-
presas com seus consumidores 
mudou. Sites e mídias sociais 
fornecem uma grande quan-
tidade de dados que podem 
ser usados para melhorar os 
produtos e ofertas. Segundo o 
estudo Accenture Technology 
Vision 2016, em 2020, haverá 
mais de 15,4 trilhões de giga-
bytes disponíveis para análise 

de quem é o consumidor, 
quais são seus hábitos e pre-
ferências. É espaço suficiente 
para armazenar cerca de 154 
trilhões de metros de livros em 
prateleiras.

Se usados apropriadamente, 
esses dados podem ajudar mui-
to o processo de planejamento 
de qualquer empresa ou de um 
trabalhador autônomo. Em 
estudo realizado pela Forbes, 
foi constatado que compa-
nhias que colocam os dados 
no centro de suas decisões de 
marketing e vendas tem um 
retorno de 15% a 20% maior 
sobre seu investimento inicial. 
E esses valores podem ser 
ainda mais cruciais para uma 
pequena empresa.

3)  Separar as finanças pes-
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