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BOLSAS
O Ibovespa: +1,63% Pontos: 
86.371,41 Máxima de +1,65% 
: 86.389 pontos Mínima de 
-0,28% : 84.749 pontos Volu-
me: 11,46 bilhões Variação em 
2018: 13,05% Variação no mês: 
1,19% Dow Jones: +1,77% Pon-
tos: 25.335,74 Nasdaq: +1,79% 
Pontos: 7.560,81 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2513 Venda: R$ 3,2518 
Variação: -0,31% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,32 Venda: R$ 3,42 
Variação: -0,49% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2490 Venda: R$ 
3,2496 Variação: -0,07% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2370 
Venda: R$ 3,3900 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$ 1.324,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,17% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 139,790 
Variação: -0,15%.

Cotação: R$ 3,2640 Variação: 
-0,34% - Euro (18h33)  Compra: 
US$ 1,2309   Venda: US$ 1,2309   
Variação: -0,03% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0000 Venda: R$ 
4,0020 Variação: -0,3% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9570 Ven-
da: R$ 4,1630 Variação: -0,17%.

Futuro: +1,53% Pontos: 86.930 
Máxima (pontos): 87.055 Míni-
ma (pontos): 85.360. Global 40 
Cotação: 883,169 centavos de 
dólar Variação: -0,18%.

“O PT é um partido de 
trabalhadores que não 
trabalham, estudantes 
que não estudam e 
intelectuais que não 
pensam”.
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro

O parceiro comercial México 
reiterou que a negociação do 
Tratado de Livre Comércio 
para a América Norte (Nafta) 
não deve estar fi xa a condicio-
namentos (ABr/EFE).

As grandes economias 
do mundo pediram a 
retirada das tarifas ao 

aço e ao alumínio impostas 
pelo presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, que 
rejeitam pelo grave impacto 
que terá no comércio inter-
nacional. Embora na sexta-
-feira (9) a União Europeia 
(UE) mantivesse cautela e 
evitasse se chocar de frente, 
a comissária de Comércio, 
Cecilia Malmström, advertiu 
que “a primeira opção da UE 
é sempre o diálogo mas, che-
gados a uma situação limite, 
responderemos”. E que “a UE 
não tomará nenhuma decisão 
até que nos confi rmem não 
estarmos excluídos das novas 
tarifas”.

O presidente do Parlamento 
Europeu, Antonio Tajani, la-
mentou a decisão ao mesmo 

Autoridades mundiais 
criticam tarifas ao aço e ao 
alumínio impostas por Trump

tempo que advertiu que o bloco 
comunitário “responderá” para 
proteger sua indústria. A China 
pediu aos Estados Unidos que 
retire “o mais rápido possível” 
essas novas tarifas, pois alertou 
que terão um “grave impacto” 
sobre o comércio internacional. 
Para o diretor do departamento 
de pesquisa comercial do Mi-
nistério chinês de Comércio, 
Wang Hejun, a decisão atenta 
contra a ordem comercial da 
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC).

Em Tóquio, o ministro de 
Assuntos Exteriores do Japão, 
Taro Kono, qualifi cou hoje de 
“lamentáveis” essas medidas ta-
rifárias e advertiu que “podem 
afetar a cooperação econômica 
entre Japão e EUA”. Também o 
Governo sul-coreano se uniu às 
queixas e lamentou a decisão 
de Trump. “Lamentamos a 

decisão de impor tarifas sobre 
as importações de aço apesar 
do nosso Governo apontar 
através de diferentes canais 
os problemas que acarretam 
esta ação”, disse o Ministro de 
Comércio sul-coreano, Paik 
Um-gyu, em reunião com o 
setor local do aço.

A ministra alemã de Eco-
nomia, Brigitte Zypries, asse-
gurou que Berlim combinará 
com a Comissão Europeia uma 
resposta “sensata, mas clara” 
às tarifas ao aço e ao alumínio 
americanas e advertiu que Do-
nald Trump está isolando seu 
país. “É um protecionismo que 
ofende estreitos aliados, como 
a UE e a Alemanha, e que limita 
o livre-comércio”, denunciou a 
titular de Economia. Também 
o Governo francês protestou 
ontem à noite sobre a decisão.

“A França lamenta os anún-

O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, lamentou a decisão ao mesmo tempo

que advertiu que o bloco comunitário “responderá” para proteger sua indústria.

cios de @realDonaldTrump 
sobre as tarifas ao alumínio 
e ao aço”, disse no Twitter o 
ministro francês de Economia, 
Bruno Le Maire, que conside-
rou que “uma guerra comercial 

só terá perdedores”. Somente 
o Governo canadense aplaudiu 
hoje a decisão dos Estados 
Unidos, depois que o país foi 
excluído, mas acredita que 
“há mais trabalho para fazer”. 

O secretário-executivo do Mi-
nistério da Fazenda, Eduardo 
Guardia, disse na sexta-feira 
(9) que o governo vê com preo-
cupação a decisão dos Estados 
Unidos de criar uma barreira à 
importação do aço brasileiro. 
“É uma preocupação grande 
por estar criando uma barrei-
ra comercial. Essa política é 
questionável, mas não cabe à 
gente questionar a política de 
outros governos”, disse durante 
Seminário Internacional AGU 
[Advocacia Geral da União] 
25 Anos.

Guardia acrescentou que a 
medida americana pode desen-
cadear uma reação protecionis-
ta de outros países. “Isso vai na 
contramão do livre comércio e 
do aumento do fl uxo de mer-
cadorias, serviços e capitais, 
que é o que a gente defende 
e entende que seja o caminho 
para o desenvolvimento”, disse. 
Ele acrescentou que devido à 
importância do assunto, a re-
ação não deve ser isolada, por 
apenas um país.

Em nota conjunta assinada 

Fábrica de aço na China, 

país que exporta grandes 

quantidades do produto para 

os EUA.

A implementação da reforma 
do PIS/Confi ns deve levar pelo 
menos dois anos, afi rmou na 
sexta-feira (9) o secretário-
-executivo do Ministério da 
Fazenda, Eduardo Guardia, 
no Seminário Internacional 
“AGU 25 Anos”. De acordo 
com o secretário, o projeto, 
em elaboração pelo governo, 
já está “maduro” para ser en-
caminhado ao Congresso. 

Segundo o secretário, por 
ter regras “extremamente 
complexas” sobre o cálculo do 
crédito tributário, há muitos 
processos. Ele acrescentou 
que atualmente 80% dos 
litígios no Conselho Adminis-
trativo de Recursos Fiscais 
(Carf) são sobre Pis/Confi s. 
“Esse número fala por si só. 
Tem algo errado na própria 
regulamentação. Nós precisa-
mos simplifi car”. E que seria 
“ideal a fusão do PIS-Confi ns 
com o ICMS e o ISS, mas que 
seria complexa por envolver 
estados e municípios.

“O ideal seria ter uma reforma 
que migrasse o PIS/Cofi ns para 
uma regra muito simples, para 

Secretário-executivo do 

Ministério da Fazenda, 

Eduardo Guardia.

Brasília e São Paulo - As pre-
tensões eleitorais do presiden-
te do BNDES, Paulo Rabello de 
Castro, têm sido alvo de críticas 
dentro do governo. A avaliação 
tanto da ala econômica quanto 
da política é que ele tem usado 
o banco para impulsionar sua 
imagem. A um mês de deixar a 
instituição para tentar a candi-
datura ao Palácio do Planalto, 
Rabello quer promover uma 
reestruturação no banco. Vai 
criar uma nova diretoria com o 
objetivo de aproximar o contato 
com pequenos produtores e já 
anunciou redução de juros nos 
empréstimos. 

A intenção de mexer no alto 
escalão aumentou o descon-
tentamento dentro do próprio 
BNDES. O “timing” é equivo-
cado, dizem fontes do banco, 
já que ele está prestes a sair. 
O executivo, que é amigo do 
presidente Temer, também tem 
posado como um dos patroci-
nadores de uma linha bilionária 
de fi nanciamentos com recur-
sos do BNDES para Estados 
e municípios investirem em 

Presidente do BNDES, Paulo 

Rabello de Castro.

Ministro do STJ nega 
prisão domiciliar à Maluf

O ministro Jorge Mussi, do 
STJ, negou um pedido de limi-
nar feito pelo deputado Paulo 
Maluf para que tivesse concedi-
da a prisão domiciliar. A defesa 
alegou questões humanitárias, 
devido à idade de Maluf, que 
tem 86 anos, e a seu estado 
de saúde, com problemas de 
locomoção e cardíacos. 

Mussi, porém, entendeu não 
haver urgência para justifi car me-
dida liminar, podendo a questão 
ser analisada mais detidamente 
pela Quinta Turma do STJ, um 
dos colegiados da Corte onde 
são julgados processos criminais.

Em sua decisão, o ministro 
escreveu que “não se desco-
nhece o grave estado de saúde 
do paciente, mas também não 
se pode deixar de reconhecer, 
neste momento, o adequado 
tratamento médico aparente-
mente disponibilizado pelo esta-
belecimento prisional em que se 
encontra recolhido”. Maluf está 
preso desde o fi m do ano passado 
para cumprir pena de sete anos 
e nove meses na Penitenciária 
da Papuda, no DF (ABr).

O ministro da Segurança 
Pública, Raul Jungmann, disse 
na sexta-feira (9) que as mu-
danças na segurança pública 
devem ser sentidas pela po-
pulação do Rio de Janeiro em 
até quatro meses. Jungmann 
participou de uma reunião com 
parlamentares fl uminenses na 
Escola Superior de Guerra e 
explicou que o prazo é uma 
estimativa do interventor fe-
deral na segurança do estado, 
general Walter Braga Netto.

“Ele me disse que, num 
espaço de até quatro meses, 
serão sentidas as mudanças 
pela população. Isso não quer 
dizer que terá passe de mági-
ca”, disse o ministro. Segundo 
Jungmann, as mudanças serão 
graduais, e “existem razões 
para esperança”. O ministro 
defendeou as ações integradas 
na Vila Kennedy e avaliou que 
servem como um piloto do que 
será feito em outras favelas do 
estado e mostram resiliência 

Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann, 

se reuniu com a bancada 

parlamentar fl uminense.

Cúpula das Américas
O presidente Donald Trump par-

ticipará da Cúpula das Américas 
que será realizada no Peru, nos dias 
13 e 14 de abril, e depois visitará 
a Colômbia, marcando assim sua 
primeira viagem à América Latina, 
informaram fontes diplomáticas do 
governo americano. É uma reunião 
da OEA que objetiva alcançar um 
nível maior de cooperação entre 
os países da região.

Rio - O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, disse que o 
ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, quer aumentar im-
postos. A declaração, em tom 
de crítica, foi feita durante um 
almoço com cerca de 50 em-
presários no Hotel Copacabana 
Palace, na zona sul do Rio, na 
tarde de sexta-feira (9). Maia 
acrescentou que o suposto 
desejo de Meirelles não teria o 
seu apoio, “nem da maioria do 
parlamento brasileiro”.

“Quando eu defendi, de 
alguma forma, a aprovação da 
PEC do Teto dos Gastos, pela 
primeira vez eu vi o governo 
tentar organizar as contas 
públicas reorganizando as 
despesas, não aumentando os 
impostos. Mas agora já vi que, 
de vez em quando, não parece 
ser verdade. De vez em quan-
do, o ministro da Fazenda diz 
que pode aumentar impostos. 
Bem, não teria o meu apoio, 
nem da maioria do parlamento 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.
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Rio de Janeiro sentirá mudanças 
na segurança em até 4 meses

desistir. Estamos determinados 
e vamos até o fi m”, enfatizou. 
Os parlamentares participantes 
integram a comissão externa 
criada na Câmara para acom-
panhar a intervenção federal 
em seu planejamento, sua exe-
cução e seus desdobramentos. 

Integrante da comissão, 
o deputado Alessandro Mo-
lon (PSB-RJ) disse que os 
parlamentares questionaram 
qual era o planejamento da 
intervenção e os métodos que 
seriam utilizados, assim como 
o orçamento previsto. Segundo 
Molon, Jungmann respondeu 
que essas informações seriam 
prestadas em breve ao grupo. 
O deputado elogiou a proposta 
de combate à corrupção policial 
e sugeriu alterações legislativas 
para aprimorar as correge-
dorias, o que, na visão dele, 
permitiria que as mudanças 
permaneçam. “É preciso tornar 
a ação sustentável ao longo do 
tempo”, afi rmou (ABr).

das forças de segurança contra 
o crime organizado.

“Não adianta nos desafi ar, 
porque temos disposição de 
continuar”, afi rmou o ministro. 
“É um recado de que não vamos 

Maia diz que Meirelles 
quer aumentar impostos

brasileiro”, disse Maia.
Maia acrescentou que a deci-

são de aumentar impostos será 
da sociedade. “A gente não vai 
aumentar impostos. Mas, se 
gente não reduzir despesas, 
vai chegar num momento que 
o Estado vai entrar em colapso. 
Essa é a discussão que a gente 
precisa fazer em conjunto com 
a sociedade. A decisão é sempre 
da sociedade”, afi rmou (ABr).

Reforma do PIS/Confi ns 
deve levar dois anos

todos os produtos da economia, 
para nós podermos caminhar 
para o imposto sobre o valor 
adicional nacional, que faria 
também a fusão com o ICMS, o 
ISS, e o PIS-Cofi ns”. De acordo 
com Guaria, a reforma do PIS/
Confi s vai “facilitar qualquer 
reforma tributária”. “Isso vai 
reduzir custo de cumprimento 
das obrigações tributárias, vai 
reduzir litígios”.

Guardia acrescentou que a 
reforma do PIS/Cofi ns será feita 
em duas etapas (ABr).

Paulo Rabello usa 
BNDES para se lançar

segurança pública - um dos 
temas que devem ser centrais 
na campanha deste ano. 

Mesmo com vários governos 
regionais impedidos de con-
tratar novos empréstimos, por 
causa da situação fi nanceira 
ruim, Rabello acenou com 
uma solução: usar um “pouco 
de criatividade” para acessar 
os recurso. A declaração foi 
mal recebida na área econô-
mica por remeter à época da 
“contabilidade criativa” que 
manchou a gestão das contas 
públicas no governo Dilma 
Rousseff (AE).

Taxa do aço pode dar 
em guerra comercial

pelos ministros Marcos Jorge 
(da Indústria e Comércio) e 
Aloysio Nunes (de Relações 
Exteriores), o governo brasi-
leiro informou que “buscou, 
em sucessivas gestões, evitar 
a aplicação das medidas às 
exportações brasileiras, escla-
recendo ao governo americano 
que os produtos do Brasil não 
causam ameaça aos interesses 
comerciais ou de segurança dos 
EUA” (ABr).
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Graças ao 

compartilhamento 

digital, é possível encher 

ou esvaziar os postos de 

saúde. Cuidado com a 

difusão de informações 

deve ser muito maior.

Tomar uma injeção  com 
a doença diluída na 
ampola era impensá-

vel. No entanto a doença 
retomou com força e várias 
pessoas infectadas  foram 
localizadas. Algumas mortes 
foram registradas. O governo 
foi duramente criticado por 
não se preocupar com o povo, 
como sempre, abandonado a 
sua própria sorte. O contágio 
se espalhava por todo o país, 
mas principalmente no Rio  
de Janeiro. Os navios temiam 
atracar lá pelo perigo da febre 
amarela e principalmente pela 
varíola.

Era preciso liquidar com 
os vetores da doença e os 
mosquitos lideravam a lista 
dos perturbadores da saúde 
pública. Oswaldo Cruz, o sa-
nitarista, propôs uma ação de 
matar os mosquitos e vacinar 
a população. Nada mais lógico. 
Nem tanto. O povo reagiu com 
temor dos efeitos da vacina, da 
invasão das casas para liquidar 
os focos dos voadores e aplicar 
a vacina em todos. Até mesmo 
nas mulheres que  teriam 
que mostrar as nádegas para 
os agentes do “doutor mata 
mosquito.”

Daí para uma rebelião geral 
foi um passo. A oposição não 
perdeu tempo e criou a Liga 
Contra a Vacina Obrigatória, 
com o apoio dos jornais da opo-
sição e as armas dos alunos da 
Escola Militar. Houve ameaça 
de um levante geral no Rio de 
Janeiro. O governo, por causa 
da reação à vacina, impôs o 
estado de sítio. Depois de 30 
mortos, 110 feridos, centenas 
de presos e exilados para o 
Acre, destruição de parte da 
cidade, a população concordou 
em se submeter pacifi camente 
à vacinação.

Parte da mídia, sem nenhum 
conhecimento de causa, en-
controu o mais novo vilão da 
contaminação da população 
pela febre amarela. Os macacos 
que habitam o pouco do que 
sobrou da Mata Atlântica pró-
xima as cidades. Os simpáticos 
macaquitos, que apareciam 
no telhado ou nos quintais 
para pegar uma fruta ou o que 
sobrou da ração do cachorro, 
foram guindados à condição 
de inimigos públicos número 
um. Centenas de animais foram 
aniquilados.

A ignorância e a má fé desvia-
ram a atenção dos jornalistas 
das verdadeiras causas do 
contágio: incompetência dos 
responsáveis municipais, es-
taduais e federais pela gestão 
da saúde. Afi nal de cada R$ 
15 pagos pelo contribuinte, 
apenas um ou dois chegam 

até a ponta no posto de saúde. 
Houve uma corrida em busca 
da vacina contra a febre ama-
rela. Filas imensas se formaram 
nas ruas e nos noticiários, a 
oposição acusou o governo e, 
em ano de eleição para presi-
dente, qualquer perna de grilo 
dá churrasco. Imagine diante 
da ameaça de uma epidemia.

Para variar, os estoques de 
vacina contra a febre amarela 
se esgotaram. Em época de 
ação criativa, foi inventado 
o fracionamento da vacina, 
dividiram as doses, mais fra-
cas, mas que podiam acalmar 
o povo. Repentinamente os 
postos de saúde fi caram  às 
moscas, ou  melhor, aos mos-
quitos. A mídia repercutiu o 
medo da população da reação 
à vacina. Ela contém o mesmo 
vírus que provoca a doença.  
Os candidatos potenciais à 
Presidência se movimentaram. 
O bom senso foi trocado pela 
ignorância.

O efeito manada é um fenô-
meno mais antigo do que as 
notícias publicadas na mídia de 
papel e tinta do início do século 
20, ou das plataformas digitais 
atuais. Ou se rejeita ou se adere 
a uma determinada política 
de forma fundamentalamente 
emocional e não racional.

No sermão de um religioso 
anglicano, no século passado, 
uma injeção era uma mistura 
abominável de corrupção, 
borra de vício humano, resí-
duos de apetites venais que, 
na vida após a morte, podem 
esmagar a alma. Os mitos são 
propagados por grupos con-
trários à imunização como os 
que dizem que a homeopatia 
dá conta do recado, crianças 
nascidas em parto normal têm 
anticorpos necessários para 
qualquer tipo de proteção. Ou 
a ozonoterapia capaz de curar 
até as rugas da idade.

Graças ao compartilhamento 
digital, é possível encher ou 
esvaziar os postos de saúde 
ou apontar uma mulher no 
Guarujá como praticante de 
bruxaria e responsável pela 
morte de crianças por uma 
doença demoníaca. A reação 
foi imediata a tal bruxa foi 
morta a pedradas. Em suas 
mãos foi encontrado um livro. 
Manual de Bruxaria Sabática 
Medieval? Não, a Bíblia.

O cuidado que os jornalistas 
têm que ter com a difusão de 
informações e notícias é muito 
maior graças à propagação 
digital. É muito mais difícil 
corrigir uma noticia falsa hoje 
do que no tempo da tinta e 
papel. Não se pode esquecer 
nunca do fenômeno  do com-
partilhamento por meio dos 
aplicativos. Será falsa a foto do 
pé do ídolo Neymar com dois 
parafusos espetados depois 
da operação que se submeteu 
para recuperar um pedacinho 
do dedinho mínimo?

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 

da Record News, emissora
aberta de notícias.
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A febre amarela e 
Oswaldo Cruz, o doutor 
mata mosquito
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Papa visita 
Estônia, 
Letônia e 
Lituânia em 
setembro

O papa Francisco confi rmou 
na sexta-feira (9) que visitará 
a Lituânia, a Letônia e a Estô-
nia entre 22 e 25 de setembro. 
“Ao acolher o convite dos 
respectivos chefes de Estado 
e dos Bispos, a Santidade, o 
papa Francisco, realizará uma 
jornada apostólica nos países 
bálticos de 22 a 25 de setembro 
de 2018”, informou o porta-voz 
do Vaticano, Greg Burke.

De acordo com a nota, o 
Pontífi ce visitará as cidades de 
Vilnius e Kaunas, na Lituânia; 
Riga e Aglona, na Letônia; e 
Tallinn, na Estônia. O progra-
ma completo da viagem de 
Francisco aos países bálticos 
será divulgado nas próximas 
semanas. A decisão do líder da 
Igreja Católica vai marcar mais 
um capítulo na aproximação 
com os ortodoxos. Esta será a 
segunda visita ofi cial que Jorge 
Mario Bergoglio realizará neste 
ano. A primeira vai ser no dia 
21 de junho a Genebra, durante 
a comemoração do 70º aniver-
sário do Conselho Ecumênico 
da Igreja (ANSA).

Segundo dados do in-
dicador do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 

Brasil) e da Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) a estimativa é que o 
Brasil tenha 61,7 milhões de 
brasileiros com alguma conta 
em atraso, com o CPF restrito 
para contratar crédito ou fazer 
compras parceladas.  O número 
representa 40,5% da população 
com idade entre 18 e 95 anos.

Em fevereiro, houve um 
aumento de 2,71% na quan-
tidade de inadimplentes na 
comparação com o mesmo 
mês do ano passado. Entre 
janeiro e fevereiro de 2018, o 
indicador apresentou aumento 
de 0,55%. “A estimativa refl ete 
o quadro de difi culdades eco-
nômicas que as famílias ainda 
enfrentam, com o alto nível de 
desemprego e a renda ainda 
comprimida. Mas não é só a 
conjuntura que explica fenô-
meno da inadimplência – em 
muitos casos, o descuido com 
as fi nanças leva à situação de 
descontrole e ao consequen-

Em muitos casos, o descuido com as fi nanças leva à situação de 

descontrole e ao consequente atraso das contas.

O alto comissário das Na-
ções Unidas para os Direitos 
Humanos, Zeid Ra’ad al Hus-
sein, pediu na sexta-feira 
(9) ao governo da Venezuela 
que abra suas portas à ONU 
para verifi car in loco o que 
está acontecendo no país. 
“Não fomos convidados e não 
permitiram nossa entrada. 
Se tudo não é tão ruim como 
outros dizem, então por que 
não nos deixam entrar?”, 
questionou Zeid.

O alto comissário apresen-
tou diante do Conselho de 
Direitos Humanos da ONU 
o seu relatório anual sobre 
a situação das liberdades 
fundamentais no mundo, no 
qual disse que as liberdades 
de expressão, opinião, asso-
ciação e reunião pacífi ca são 
“reprimidas e gravemente 
restringidas” na Venezuela. 
Zeid afi rmou que “não há 
condições mínimas para a 
realização de eleições livres 
e críveis”, que foram convo-
cadas para 20 de maio pelo 
governo do presidente Nico-
lás Maduro.

Os comentários do alto 
comissário não foram bem 
recebidos pelo governo ve-
nezuelano, e o Ministério das 

Alto comissário da ONU para os Direitos Humanos,

Zeid Ra’ad Al Hussein.

Os representantes do Merco-
sul e o ministro de Comércio In-
ternacional do Canadá, François-
-Philippe Champagne, lançaram 
na sexta-feira (9) negociações 
“abrangentes” para um acordo 
comercial. As tratativas foram 
anunciadas durante uma reunião 
em Assunção, no Paraguai, que 
teve as presenças dos ministros 
das Relações Exteriores Aloysio 
Nunes (Brasil), Jorge Marcelo 
Faurie (Argentina), Eladio 
Loizaga (Paraguai) e Rodolfo 
Nin Novoa (Uruguai), além do 
ministro brasileiro da Indústria, 
Marcos Jorge de Lima.

Segundo nota conjunta, o iní-
cio das negociações representa 
um “passo significativo” em 
direção ao “aprofundamento” 
das relações entre os dois lados. 
“Os ministros ressaltaram a 
oportunidade que um acordo de 
livre comércio amplo, inclusivo e 
comercialmente signifi cativo re-

presenta para o benefício mútuo 
do Canadá e do Mercosul”, diz o 
comunicado.

Além disso, os ministros defen-
deram a “liberalização comercial” 
e a “abertura dos mercados”, um 
dia depois de o presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, 
ter sobretaxado importações de 
alumínio em 10% e de aço em 
25%. “O Mercosul e o Canadá 
procurarão negociar temas como 
acesso a mercados de bens e de 
serviços, trabalho, meio ambien-
te, comércio e gênero, micro, 
pequenas e médias empresas, 
entre outros”, diz a nota.

A primeira rodada de negocia-
ções ocorrerá na semana de 19 de 
março. Atualmente, o Mercosul 
também tenta fechar um acordo 
de livre comércio com a União 
Europeia, mas as tratativas estão 
travadas devido a divergências 
sobre questões agropecuárias 
(ANSA).
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SPC: estimativa mostra que 
61,7 milhões de brasileiros 

estão com o nome negativado
O volume de brasileiros com contas em atraso e registrados nos cadastros de devedores segue alto

contas em atraso, em termos 
absolutos: 26,70 milhões - nú-
mero que responde por 40% 
do total de consumidores que 
residem no estado. A segunda 
região com maior número abso-
luto de devedores é o Nordeste, 
que conta com 16,49 milhões 
de negativados, ou 41% da 
população. Em seguida, apa-
rece o Sul, com 8,10 milhões 
de inadimplentes (36% da 
população adulta).

Já em termos proporcionais, 
destaca-se o Norte, que, com 
5,49 milhões de devedores, 
possui 46% de sua população 
adulta incluída nas listas de ne-
gativados, o maior percentual 
entre as regiões pesquisadas. 
O Centro-Oeste, por sua vez, 
aparece com um total de 4,93 
milhões de inadimplentes, ou 
42% da população. Em termos 
de participação, os bancos 
detêm pouco mais da metade 
do total de dívidas (50%). Em 
seguida, aparecem o Comércio 
(18%); o setor de Comunica-
ção (14%); e de Água e Luz 
(8%) - (SPC/CNDL).

te atraso das contas”, afi rma 
o presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellizzaro.

A estimativa por faixa etária 
revela que é entre os 30 e 39 
anos que se observa a maior 
frequência de negativados. 
Em fevereiro de 2018, pouco 
mais da metade da população 
nesta faixa etária (51%) tinha o 
nome registrado em cadastros 
de devedores. Também merece 
destaque o fato de porcenta-
gem signifi cativa da população 

com idade entre 40 e 49 anos 
(49%) estar negativada, da 
mesma forma que acontece 
com os consumidores com ida-
de entre 25 a 29 (46%). Entre 
os mais jovens, com idade de 
18 a 24 anos, a proporção cai 
para 20%. Na população idosa, 
considerando-se a faixa etária 
entre 65 a 84 anos, a proporção 
é de 31%.

É na região Sudeste em que 
se concentra a maior quanti-
dade de consumidores com 

ONU pede permissão à Venezuela 
para entrar e verifi car situação

Relações Exteriores os tachou 
de “infundados e irrespon-
sáveis”. Nesse sentido, Zeid 
disse que desde que assumiu 
o cargo, há quase quatro anos, 
está pedindo permissão de 
acesso para sua equipe ao 
país e um convite para que ele 
mesmo possa visitá-lo. “O tema 
principal é: o que eles estão 
escondendo? O que é isto que 
eles não querem que vejamos? 
E por que não querem que 
vejamos? São perguntas que 
eles não respondem e deveriam 
responder”, concluiu.

Em agosto do ano passado, 

o Alto Comissariado publicou 
um relatório feito por meio 
de entrevistas telefônicas 
no qual denunciou violações 
generalizadas dos direitos 
humanos na Venezuela. O re-
latório ressaltou que as forças 
de segurança venezuelanas 
utilizam violência e cometem 
maus-tratos de forma siste-
mática e generalizada contra 
milhares de manifestantes, e 
detiveram de forma arbitrária 
pelo menos 5 mil pessoas, 
muitas das quais sofreram 
“tortura” durante a detenção 
ou reclusão (ABr/EFE).

Mercosul e Canadá lançam 
negociações para acordo comercial

O secretário de Estado dos 
EUA, Rex Tillerson, informou que 
ainda levará “algumas semanas” 
para ser marcada a reunião entre 
o presidente americano, Donald 
Trump, e o líder norte-coreano, 
Kim Jong-un. “Agora é questão 
de combinar a data da primeira 
reunião entre eles e o lugar, e 
isso vai a levar algumas semanas 
antes que possamos decidir”, disse 
Tillerson em entrevista coletiva 
no Djibuti, país que abriga a única 
base militar dos EUA na África 
Subsaariana, para depois viajar ao 
Quênia, Chade e Nigéria, em sua 
excursão pela região.

O secretário de Estado afi rmou 

que a decisão de aceitar o encontro 
foi de Trump e que não se surpre-
endeu “de modo algum” porque 
ele ‘está com isso na cabeça há um 
bom tempo’. “O presidente disse há 
muito tempo que os Estados Unidos 
estão abertos ao diálogo e que ele, 
de boa vontade, se reuniria com Kim 
Jong-un quando as condições e os 
tempos fossem corretos”, comentou.

Na quinta-feira (8), o chefe 
do Departamento de Segurança 
Nacional da Coreia do Sul, Chung 
Eui-yong, entregou a Trump na 
Casa Branca uma mensagem en-
viada na segunda-feira (5) por Kim 
Jong-un durante uma reunião em 
Pyongyang (ABr/EFE).

A produção futura de pe-
tróleo do pré-sal da União vai 
ser comercializada por meio 
de leilão em bolsa de valores, 
em São Paulo. A empresa Pré-
-Sal Petróleo, vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia 
e responsável pela comerciali-
zação da produção do pré-sal 
da União, proveniente da Área 
de Desenvolvimento de Mero 
(Contrato de Partilha de Libra) 
e dos Campos de Lula e Sapi-
nhoá, está contratando a B3 
(Brasil, Bolsa, Balcão), bolsa 
de valores ofi cial do Brasil, com 
essa fi nalidade. 

A B3 vai dar a estrutura ne-
cessária aos leilões de contratos 
de compra e venda de óleo des-
sas três áreas. A aprovação do 
processo para contratação da 
B3 foi publicada sexta-feira (9) 
no DOU. O presidente da Pré-
-Sal Petróleo, Ibsen Flores, dis-

Venda futura de petróleo do
pré-sal na bolsa

se que a perspectiva é realizar 
o primeiro leilão até o fi nal do 
primeiro semestre, para que a 
produção do segundo semestre 
já esteja vendida através dessa 
operação. “A ideia é que a gente 
faça o mais rápido possível, 
de preferência neste primeiro 
semestre”, disse. O pregão será 
aberto ao público.

Os leilões darão sequência 
ao trabalho de venda de pe-
tróleo do pré-sal feita pela 
Pré-Sal Petróleo, esclareceu 
Ibsen Flores. Na últimase-
gunda-feira (5), a empresa 
efetuou a primeira venda de 
500 mil barris de petróleo do 
pré-sal da Área de Desenvol-
vimento de Mero, no Contrato 
de Partilha de Produção de 
Libra, para a Petrobras, em 
valor estimado de R$ 100 mi-
lhões, ao preço de referência 
de janeiro (ABr).

Reunião entre Trump e
Kim Jong-un
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Um retrato do combate
à corrupção no Brasil

Iniciativas que 

fomentam o compliance 

devem ser valorizadas 

porque servem de 

incentivo às empresas

Também trazem referên-
cias de como é traba-
lhado o combate à cor-

rupção corporativa no Brasil, 
atualmente. Neste sentido, 
temos exemplos: o Empresa 
Pró-Ética, promovido pelo 
Ministério de Transparência e 
Controladoria-Geral da União, 
e o estudo “Transparência 
em relatórios corporativos”, 
publicado pela Transparência 
Internacional (TI). 

Um destaque positivo e co-
mum nestas duas iniciativas é 
o trabalho de promoção por 
medidas éticas, que é muito 
bem realizado por compa-
nhias do setor de energia, 
um contraponto saudável a 
outros segmentos que ainda 
demonstram pouca mobiliza-
ção quando o assunto é mitigar 
ações antiéticas.

O estudo publicado pela 
Transparência Internacional 
no fi m de janeiro traz con-
clusões e recomendações 
importantes às empresas 
que atuam no Brasil. Umas 
delas é o fortalecimento de 
Programas de Compliance 
com foco na prevenção e no 
combate à corrupção. Além 
disso, a análise sinaliza uma 
nova mentalidade no mercado, 
apontando uma progressão 
no que tange à aderência por 
questões de normativos, canal 
de denúncias e treinamentos. 

Constatação que, por sinal, 
está alinhada a pesquisas 
recentes sobre compliance 
divulgadas na imprensa. Tais 
levantamentos comprovam a 
maturidade destes programas 
através da presença destes 
elementos na maioria das em-
presas ouvidas para compor a 
pesquisa. Por outro lado, vale 

ressaltar que o programa de 
compliance é composto por 
oito passos e todos eles pre-
cisam ser devidamente traba-
lhados nas empresas. O próprio 
estudo da TI traz um recorte 
em termos de exigência dos 
elementos para um programa 
de compliance efetivo. 

Por exemplo, na parte de 
mapeamento de riscos de 
compliance e gestão de riscos 
de terceiros com a utilização 
de ferramentas de due dili-
gence, pesquisas recentes 
mostram que ainda há espaço 
para evolução. Mesmo no caso 
dos códigos de ética e das 
políticas de compliance, há 
oportunidade de reforçar sua 
permeabilidade na cultura or-
ganizacional alinhado ao mote 
do levantamento da TI de que 
o compliance não pode fi car 
apenas no papel, sendo parte 
integrante do dia-a-dia das 
empresas. 

Um bom termômetro nes-
te caso seria a utilização de 
uma auditoria de cultura de 
compliance, prática ainda inci-
piente no Brasil. O que chama a 
atenção no estudo é que quase 
metade das empresas não de-
monstraram monitoramento 
do programa e apoio expresso 
da alta liderança. Isto permite 
concluir que não há uma visão 
estruturada e formal por parte 
das organizações para verifi car 
se o programa de compliance 
funciona de fato. 

Além disto, é essencial in-
corporar elementos de gestão 
nos Programas de Compliance 
e também dar a devida rele-
vância ao tema, colocando na 
ordem de pauta prioritárias 
de conselhos e diretorias, nas 
metas e nos exemplos diários 
da alta liderança.

(*) - É líder da prática de riscos & 
compliance da Protiviti, consultoria 

global especializada em Gestão 
de Riscos, Auditoria Interna, 

Compliance, Gestão da Ética, 
Prevenção à Fraude e Gestão da 
Segurança (www.protiviti.com).

Jefferson Kiyohara (*)

A - Engolindo Sapo
Na próxima terça-feira (13), às 9h30, o presidente da Fiesp e do Ciesp, 
Paulo Skaf, e líderes da indústria, do comércio, dos serviços e da agri-
cultura que representam milhares de empresas e milhões de empregos 
se reúnem, na sede da Fiesp, para o lançamento de campanha contra 
os juros mais altos do mundo. A apresentação da campanha “Chega de 
Engolir Sapo” terá várias ações, como um sapo de 3 metros no mezanino, 
outros dois de 5 metros, sendo um na entrada da entidade e outro no 
Conjunto Nacional, distribuição de folhetos explicativos, balões, sapinhos 
e sapecos verdes. Além disso, 150 promotores estarão espalhados por 
toda a extensão da avenida Paulista para entregar à população material 
explicativo sobre a campanha.

B - Aplicativo de Pesquisa
Os preços dos medicamentos no Brasil estão entre os mais caros do 
mundo. Fabricantes, fornecedores, distribuidores e varejistas dizem que 
a culpa é da tributação. O fato é que quem paga a conta salgada mesmo 
é o consumidor fi nal.  De olho nesse mercado bilionário e competitivo, 
chega o FarmaZap, aplicativo de pesquisa e compra on line de produtos 
farmacêuticos. A proposta é oferecer economia de tempo e dinheiro ao 
consumidor. Com as principais redes de farmácias cadastradas e mais 
de 25 mil itens à venda, o aplicativo indica em tempo real onde comprar 
mais barato. O FarmaZap segue todas as normas e tem autorização da 
Anvisa. Confi ra em (www.farmazap.com.br).

C - Exposição Sobre o Tietê
O Arquivo Público do Estado, com apoio da Sabesp e da Fundação Ener-
gia e Saneamento, realiza na quarta-feira (14), o seminário “Expedição 
Tietê: registros de usos, ocupação e recuperação”, que marca a abertura 
de uma exposição com o mesmo nome. O seminário é aberto ao público 
e discute a gestão das águas com foco no Rio Tietê. A exposição propõe 
uma expedição por documentos do acervo que registram as múltiplas 
formas com que a sociedade utilizou e utiliza os recursos naturais do Rio 
Tietê: do abastecimento de água para cidades à geração de energia por 
barragens e usinas hidrelétricas, às retifi cações do leito para permitir 
a ocupação e facilitar a navegação, passando pela mineração, o lazer, 
esportes e preservação. A visitação é gratuita e está aberta ao público 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

D - Doenças Tropicais
Com o objetivo de valorizar os profi ssionais da área de comunicação que 
colaboram para disseminar informações e conhecimentos à população 
sobre doenças tropicais, ajudando na prevenção e no controle de agravos 
e doenças que acometem intensamente os trópicos, a Sociedade Brasileira 
de Medicina Tropical (SBMT) criou em 2014 o Prêmio Jornalista Tropical. 
Para concorrer podem ser inscritas matérias produzidas entre 1º de maio 
de 2017 a 30 de abril de 2018. Os interessados devem encaminhar e-mail 
para o endereço eletrônico: (ascomsbmt@gmail.com), indicando o assunto: 
Prêmio Jornalista Tropical 2018. Mais informações: (www.sbmt.org.br). 

E - Extensão Universitária
O Instituto Butantan está com inscrições abertas para os cursos de 
divulgação científi ca e extensão universitária do primeiro semestre. 
São oferecidos 24 cursos de extensão universitária e seis de divulgação 
científi ca. Os temas abordados envolvem áreas como saúde, biotecnologia, 
museologia, ecologia, fotografi a, gerenciamento de resíduos, biologia 
animal, cultura e tecnologia. Os cursos “Conservação da biodiversidade: 
do discurso à prática” e “Como trabalhar répteis e evolução no Ensino 
Fundamental” são novidades na programação. O envio da documenta-
ção deverá ser feito no e-mail (cursos.cultural@butantan.gov.br). Mais 
informações: (www.butantan.gov.br/cursos2018/Paginas/cursos.aspx). 

F - Produção de Vidro
O primeiro curso técnico de Produção de Vidro do Brasil foi inaugurado em 
fevereiro, na Etec Presidente Vargas, em Mogi das Cruzes. O programa é 
gratuito e oferece 40 vagas no período noturno. A duração é de 18 meses. 
A grade curricular inclui aulas teóricas e práticas que visam transmitir no-
ções básicas sobre o vidro, diferentes processos de produção, propriedades 
físicas, técnicas de controle de qualidade e reciclagem – além de apresentar 
os alunos aos principais equipamentos usados na indústria do setor. O curso 
garante a multiplicação de conhecimento na área e também contribui com a 
indústria vidreira, que é completamente carente de mão de obra qualifi cada. 
Saiba mais em: (www.vidro.ufscar.br) e (www.certev.ufscar.br). 

G - Convocação de Professores
Publicação feita sexta-feira (9) no DOE, autoriza a convocação de 2.108 
professores de anos iniciais do Ensino Fundamental para preenchimento 

de vagas remanescentes. Chamada contempla docentes que participaram 
de certame promovido pela Secretaria de Educação do Estado, em 2015. As 
provas foram aplicadas nas diretorias de ensino da capital além de Campinas, 
Ribeirão Preto e Vale do Paraíba.  Ao todo, foram mais de 77 mil inscritos. Já 
foram convocados 6.764 candidatos para as 5.734 vagas disponibilizadas no 
concurso. Um professor de Educação Básica que atua 30 horas semanais, e 
ministra aulas para os alunos em processo de alfabetização, recebe salário 
inicial de R$ 1.724,10, considerando o salário base somado ao abono.   

H - Linguagem Audiovisual
Estão abertas as inscrições para o programa DocMakers que vai selecio-
nar dez jovens afrodescendentes, de 18 a 24 anos, moradores das áreas 
periféricas da cidade de São Paulo e com atuação ativa em movimentos 
sociais, culturais e artísticos, para produzirem minidocumentários sobre 
as temáticas discutidas durante a 10ª edição do Congresso GIFE, que 
acontece entre 4 e 6 de abril. O Congresso debaterá como o investimento 
social privado pode ser um motor para enfrentar os desafi os de desen-
volvimento do Brasil e orientar a destinação de recursos para colaborar 
na resolução de problemas que envolvem a desigualdade social, racial 
e de gênero, a educação, a cultura de doação, a sustentabilidade, entre 
outros. Os interessados em participar do programa podem se inscrever 
no link (https://www.docmakers.com.br/gife) até o próximo dia 23. 

I - Transformação Digital
 A Indra, uma das principais empresas globais de tecnologia e consul-
toria, anuncia a chegada ao Brasil de sua unidade de negócio voltada 
para responder aos desafi os que a transformação digital representa para 
empresas e instituições – a Minsait. O Brasil é o segundo país da América 
Latina, e o quarto do mundo onde a Indra lança a unidade de negócio, 
em uma aposta no crescimento do mercado brasileiro. A Minsait combina 
o conhecimento de consultoria de negócios com as tecnologias mais 
avançadas, com um amplo catálogo de soluções digitais que permitem 
enfrentar de forma integrada - desde a estratégia até a execução - os 
desafi os da transformação digital. Saiba mais em: (www.minsait.com) 
ou (https://www.indracompany.com/pt-br/).

J - Empreendedorismo Feminino
Até o dia 2 de abril, mulheres que empreendem em todo Brasil podem 
se inscrever para a 6ª edição do Prêmio Consulado da Mulher de Em-
preendedorismo Feminino 2018. A ação social da Consul incentiva o 
empoderamento feminino e apoia mulheres de todo país, com o objetivo 
de viabilizar geração de renda para melhorar sua qualidade de vida. Além 
dos 10 empreendimentos coletivos, liderados por mulheres na área de 
alimentação, será premiado também uma empreendedora “de impacto 
social” que apresente um tipo de solução que resolva problemas sócio-
-ambientais. Para se inscrever, basta atender aos critérios contidos no 
edital divulgado no site: (http://consuladodamulher.org.br/). 

A - Engolindo Sapo
Na próxima terça-feira (13), às 9h30, o presidente da Fiesp e do Ciesp, 

D - Doenças Tropicais
Com o objetivo de valorizar os profi ssionais da área de comunicação que 

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), 
medido pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), registrou infl ação de 0,30% 
em fevereiro, taxa superior ao 0,27% de janeiro 
e ao 0,19% de fevereiro de 2017. O acumulado 
de 12 meses fi cou em 3,82%, acima dos 3,71% 
acumulados até janeiro.

O custo nacional da construção, por metro qua-

drado, passou de R$ 1.069,61, para R$ 1.072,87 
em fevereiro. Os materiais de construção subi-
ram 0,54% e com valor de  R$ 550,66 por metro 
quadrado. A mão de obra fi cou 0,06% mais cara 
e passou a custar R$ 522,21 por metro quadrado. 
Em 12 meses, os materiais acumulam infl ação 
de 3,15%, enquanto a mão de obra fi cou 4,61% 
mais cara (ABr).

Exportação de
café caiu 9%
em fevereiro

Em fevereiro, o Brasil exportou 
2.355.660 sacas de café com índi-
ce de  9,1% menor em relação ao 
mesmo mês em 2017. A  receita 
cambial foi US$ 377.240 mil, con-
forme informações divulgadas 
pelo Conselho dos Exportadores 
de Café do Brasil (Cecafé). No 
acumulado dos dois primeiros 
meses do ano observou-se que 
as sacas exportadas de 5.040.781 
unidades teve redução de 3,8%, 
em relação ao ano passado, quan-
do a receita cambial alcançou US$ 
807.983 mil.

O relatório do Cecafé também 
mostra um decréscimo de 9,4% 
no preço médio do produto que 
neste ano foi US$ 160,14, ante 
US$ 176,78, conforme os dados 
de fevereiro de 2017 e 2018. O 
presidente do Cecafé, Nelson Car-
valhaes, disse que os resultados 
verifi cados estão normais, e que 
as exportações “mais modestas” 
não rebaixam o país quanto à sua 
boa colocação no mercado mun-
dial. “Nossa expectativa é que o 
mercado continue neste ritmo até 
a entrada da nova safra, em julho, 
quando estimamos um possível 
incremento nas exportações”.

Segundo Carvalhares, pode-se 
verifi car um tímido crescimento 
nas exportações de cafés robusta 
e uma recuperação dos embar-
ques de cafés diferenciados, que 
atingiram 942.326 sacas nos pri-
meiros dois meses deste ano, um 
crescimento de 25% em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
“O volume pluviométrico tem fa-
vorecido grandemente a produção 
de café e deve impactar positiva-
mente as exportações a partir do 
início da nova safra” (ABr).

Segundo o IBGE, vários produtos importantes na mesa do brasileiro fi caram mais baratos.

Esse é o IPCA mais baixo 
para os meses de feve-
reiro desde o ano 2000 

(que registrou taxa de 0,13%). 
O dado foi divulgado sexta-feira 
(9) pelo IBGE. O IPCA acumula 
infl ação de 0,61% no ano, menor 
taxa desde a implantação do 
Plano Real, em 1994. 

Em 12 meses, a taxa acumu-
lada é de 2,84%, a mais baixa 
para o período desde 1999 
(que havia registrado taxa de 
2,24%). A infl ação foi puxada 
principalmente pelo grupo 
educação, que, com alta de 
3,89%, respondeu por mais da 
metade do IPCA no mês. Essa 
taxa refl ete os reajustes habi-
tualmente ocorridos no início 
do ano letivo, em especial os 
aumentos nas mensalidades dos 
cursos regulares, cujos valores 
subiram 5,23%.

Outro impacto importante 
na infl ação de fevereiro veio 

Os maiores recuos foram observados no Paraná (4,5%), Rio 

Grande do Sul (3,5%) e em São Paulo (3,3%).

Oito dos 14 locais pesquisa-
dos pelo IBGE tiveram queda 
na produção de industrial de 
dezembro de 2017 para janeiro 
deste ano. Os maiores recuos 
foram observados no Paraná 
(4,5%), Rio Grande do Sul 
(3,5%) e em São Paulo (3,3%), 
segundo dados da Pesquisa 
Industrial Mensal - Produção 
Física Regional divulgados 
na nsexta-feira (9). Também 
tiveram queda abaixo da mé-
dia nacional (2,4%), o Ceará 
(2,2%), Rio de Janeiro (2,1%), 
Espírito Santo (0,9%) e Santa 
Catarina (0,1%).

Na contramão, aparecem 
seis estados com alta na 
produção: Pará (7,3%), Ama-
zonas (7,1%), Goiás (2,4%), 
Pernambuco (1,5%), Minas 
Gerais (1,4%) e Bahia (0,9%). 
Além de acompanhar a produ-
ção industrial de três estados 
nordestinos separadamente 
(Ceará, Pernambuco e Bahia), 
o IBGE também calcula a 
produção dos nove estados da 
Região Nordeste somados. A 

O Índice Geral de Preços - 
Mercado (IGP-M), usado no rea-
juste dos contratos de aluguel, 
registrou infl ação de 0,60% na 
primeira prévia de março. A taxa 
é superior ao 0,16% registrado 
na primeira prévia de fevereiro. 
De acordo com a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), o IGP-M 
acumula infl ação de 1,44% no 
ano e de 0,17% em 12 meses.

A alta da taxa da primeira 
prévia de fevereiro para a prévia 
de março foi provocada pelos 

preços no atacado, medidos 
pelo Índice de Preços ao Produ-
tor Amplo, que passou de 0,05% 
em fevereiro para 0,83% na 
primeira prévia de março. Por 
outro lado, os preços no varejo 
e o custo da construção tiveram 
infl ações mais moderadas. O 
Índice de Preços ao Consumi-
dor, que mede o varejo, caiu de 
0,40% em fevereiro para 0,17% 
em março. O Índice Nacional de 
Custo da Construção recuou de 
0,25% para 0,23%.
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Infl ação em fevereiro tem a menor 
taxa para o mês desde 2000

A infl ação ofi cial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fi cou em 0,32% 
em fevereiro, acima da taxa de 0,29% de janeiro deste ano, mas abaixo do 0,33% de fevereiro de 2017

dos transportes, cujo custo 
aumentou 0,74% no mês, prin-
cipalmente devido a reajustes 
nos ônibus urbanos (1,90%) 
e gasolina (0,85%). Por outro 
lado, os alimentos e bebidas 
tiveram queda de preços (de-
fl ação) de 0,33% no período, 

contribuindo para que a infl ação 
de fevereiro deste ano fosse a 
menor para o mês desde 2000.

Segundo o IBGE, vários pro-
dutos importantes na mesa do 
brasileiro fi caram mais baratos, 
como as carnes (-1,09%) e as 
frutas (-1,13%). Os demais 

grupos de despesas tiveram as 
seguintes taxas em fevereiro: 
saúde e cuidados pessoais 
(0,38%), habitação (0,22%), 
despesas pessoais (0,17%), co-
municação (0,05%), artigos de 
residência (0,03%) e vestuário 
(-0,38%) (ABr).

Produção industrial recua em 
8 dos 14 locais pesquisados

região teve queda de 1,1% de 
dezembro para janeiro.

Nos demais tipos de compara-
ção temporal, o IBGE também 
calcula o desempenho da indús-
tria do estado do Mato Grosso. 
Na comparação com janeiro 
do ano passado, a produção 
avançou em 11 dos 15 locais 
pesquisados, com destaque 
para o Amazonas (32,7%). Qua-

tro locais tiveram queda, com 
destaque para o Espírito Santo 
(7,8%). No acumulado de 12 
meses, a produção também 
avançou em 11 locais, com 
destaque para o Pará (10,1%). 
Um local manteve a produção 
estável (Bahia) e três tiveram 
queda na produção, com 
destaque para Pernambuco 
(2,3%) (ABr).

Reajuste do aluguel acumula 
infl ação de 0,17% 

Construção civil tem alta de preços de 0,30% 



Página 4

Política
São Paulo, sábado a segunda-feira, 10 A 12 de março de 2018

www.netjen.com.br

Escolas que educam
com valores

agregam mais que cultura 

A educação básica é 

tema recorrente de 

debates no mundo, 

especialmente no Brasil, 

onde estamos diante 

de discussões cada 

vez mais acaloradas a 

respeito deste assunto 

que divide opiniões 

Parece que todos têm co-
nhecimento de Educa-
ção e que a recorrência 

do tema signifi ca desconforto 
com o que se vê sendo reprodu-
zido historicamente. Reformas 
são propostas, pedagogias são 
debatidas à exaustão, novos e 
“velhos” modelos embatem e, 
de tempos em tempos, vemos 
ondas diferentes tanto na 
forma de fazer escola quanto 
no que avaliamos como impor-
tante indicador de uma boa 
educação. 

Alguns desejam que a escola 
dê, aos jovens e crianças, dis-
ciplina; outros desejam uma 
educação forte, cujos indica-
dores são as aprovações nos 
vestibulares; outros exigem 
uma instituição que mantenha 
os jovens sempre ocupados 
com diversos projetos e, de 
preferência, com os estudos; 
e outros, enfi m, desejam uma 
escola pautada por valores 
e que ensine valores. Não só 
tudo isto é desejo de quem 
matricula seu fi lho na escola, 
como é motivo de propaganda 
para muitas.

É evidente que a escola, ou 
qualquer ambiente educacio-
nal, possui comprometimento 
com o conhecimento, pois a 
função social primeira deste 
espaço e deste trabalho é 
ensinar algo. 

É também evidente que toda 
ação humana, todo trabalho 
existe permeado de valores 
que não estão necessaria-
mente explícitos, por mais 
que às vezes alguns valores 
sejam comunicados, mas soa 
descabido que haja escolas e 
educadores que compreendam 
que o conhecimento seja uma 
coisa em si mesma, isenta 
de valores outros que não 
o próprio conhecimento; e, 
quando se pensa assim, uma 
consequência disso pode ser 
o distanciamento do saber do 

conteúdo ético. 
Há escolas que possuem 

valores claramente inseridos 
na missão educativa, que 
fazem parte deste programa 
e trabalham para que seus 
valores sejam não só “marca 
e propaganda”, mas transfor-
mem a vivência escolar em um 
tempo marcante e instigante 
para o sujeito que levará este 
legado adiante.

A valorização do outro, da 
tão puída em nossos tempos 
cidadania, é um caminho a 
ser reafi rmado e que não só 
impacta no sujeito em sua vida 
íntima, como ajuda a redigir 
textos verdadeiros que sal-
tam aos olhos dos corretores, 
como produções que refl etem 
alguém de forma autêntica. 
Se considerarmos que estes 
textos são pontos de partida 
para uma vida e uma profi ssão, 
bons textos são marcas de um 
bom começo. 

Assim como ter valores 
que constituirão certa ética, 
ensinar organização, métodos 
para estudar, montar agendas 
signifi cativas e para pesquisar 
sobre aquilo que não se sabe, 
bem como uma vida saudável 
do ponto de vista do corpo, 
da mente, das relações fi nan-
ceiras. 

No tempo e no mundo da in-
formação disponível, que visa 
ser transparente e acessível, 
é importante que os sujeitos 
saibam ser e procurar como 
se tornar melhores, sem que 
isso lhes custe a sanidade. 
Isso pode ser ensinado, ainda 
mais quando se pensa que 
o educar (conduzir, como 
diria a etimologia da palavra) 
signifique encaminhar por 
sendas novas por um tempo e 
que depois o sujeito siga seu 
próprio caminho.

Se a família, a escola e a 
sociedade cercam os mais 
jovens de valores com os 
quais sonhamos, pode ser que 
tenhamos como fruto mais que 
cultura, mais que pessoas boas, 
isto é, teremos resultados que 
impactarão as pessoas indivi-
dualmente e a sociedade. 

Em educação, essa busca faz 
todo o sentido.

(*) - É professor de fi losofi a do 
Colégio Marista Arquidiocesano

do Grupo Marista.

Michael Gonçalves da Silva (*)

Delegado da PF, Luiz Pontel 

de Souza, assume a Secretaria 

Nacional de Justiça.

Tomou posse em Brasília o 
novo secretário nacional de 
Justiça, Luiz Pontel de Souza. 
Ele substitui Rogério Galloro, 
que foi nomeado pelo ministro 
da Segurança Pública, Raul 
Jungmann, para chefiar a 
Polícia Federal. A Secretaria 
Nacional de Justiça é uma es-
trutura do Ministério da Justiça 
(MJ) responsável por diversas 
temáticas, como refugiados e 
migrantes, ações de combate 
à corrupção, classifi cação indi-
cativa de obras audiovisuais e 
artísticas, cooperação jurídica 
internacional e políticas em 
geral de Justiça. 

Após a criação do Ministério 
da Segurança Pública, a Secre-
taria Nacional de Justiça ganha 
ainda mais importância. Assim 
como Galloro, Luiz Pontel de 
Souza também é delegado da 
Polícia Federal. Ocupou o cargo 
de diretor de Gestão de Pessoal 
do órgão de 2007 a 2009 e de 
2015 a 2017. Atuou ainda como 
diretor executivo, entre 2009 e 
2011, e adido em lisboa entre 
2011 e 2013.

O novo secretário assume 
em meio a intensos debates 
sobre a chegada em massa de 
venezuelanos ao país, especial-
mente pelo estado de Roraima. 
Segundo Pontel, as ações para 
lidar com esse processo estão 
sendo discutidas dentro do co-
mitê gestor criado para o tema, 

A contratação dos serviços de salvamento aquático é de 

responsabilidade do administrador da piscina.

A Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado vota 
na terça-feira (13) proposta 
que regulamenta a atividade de 
guarda-vidas, também chamado 
de salva-vidas, profi ssional cujo 
trabalho é evitar afogamentos. 
Os senadores que integram 
a Comissão vão analisar dois 
projetos que tramitam em con-
junto por tratarem do mesmo 
tema. O relator, senador Sérgio 
Petecão (PSD-AC), apresentou 
voto pela aprovação de um dos 
projetos, com uma emenda, e 
pela rejeição do outro.

De acordo com o texto que 
será votado, será considerado 
guarda-vidas o “profissional 
apto a realizar práticas preven-
tivas e de salvamento relativas 
à ocorrência de sinistros em 
ambientes aquáticos”. Para 
exercer essa atividade profi s-
sional haverá quatro condições: 
ser maior de 18 anos; ter plena 
saúde física e mental; ter con-
cluído curso de ensino funda-
mental, ou equivalente e estar 
habilitado em curso de forma-
ção profi ssional específi ca. Esse 
curso deverá ser ministrado por 

escola técnica pública ou priva-
da e ofi cialmente reconhecida.

As atribuições dos guarda-
-vidas: praticar salvamento em 
ambientes aquáticos, nos casos 
de emergência; desenvolver 
trabalhos preventivos e de 
educação à comunidade para 
orientar sobre possíveis riscos 
de afogamentos e acidentes 
aquáticos; vistoriar seu local de 
trabalho, notifi cando o adminis-
trador do estabelecimento para 
esclarecimentos e providências 
sobre irregularidades consta-
tadas relativas à Segurança e 
Higiene de Piscinas e comu-
nicar ao poder público caso o 
administrador não resolva a 
irregularidade.

Caberá a uma lei específi ca 
dispor sobre a exigência de 
guarda-vidas nas embarcações 
para transporte de passageiros, 
incluindo o turismo, ou em prá-
ticas recreativas. A contratação 
dos serviços de salvamento 
aquático é de responsabilidade 
do administrador da piscina ou 
qualquer parque aquático com 
acesso facultado ao público 
(Ag.Senado).

Milhões 
de jovens 
brasileiros sem 
trabalho nem 
estudo

O senador José Maranhão 
(PMDB-PB) lamentou os dados 
de um estudo do Banco Mundial 
que identifi cou 25 milhões de 
jovens brasileiros sem traba-
lho e sem estudo. Segundo o 
senador, o ensino médio no 
Brasil não está em sintonia 
com a realidade do país e não 
corresponde aos anseios do 
estudante nem às necessidades 
do mercado de trabalho.

Segundo José Maranhão, so-
mente 13% dos que concluem 
o ensino médio conseguem 
ingressar no ensino superior. 
Ele acredita que o governo 
deveria se preocupar em formar 
novas lideranças científi cas. Na 
opinião do senador, o Brasil não 
é um país industrializado e, sim, 
uma linha de montagem.

“Qualquer que seja a ativida-
de industrial que você pense, 
que você imagine, você vai 
verifi car que o Brasil está re-
cebendo os kits e importando. 
Quando muito colocando numa 
caixa diferente, com o selinho 
“made in Brazil”. Grande blefe, 
grande mentira!”, disse o sena-
dor (Ag.Senado).

Vergilio: o objetivo é conceber uma lei que seja capaz de 

estruturar esse ramo de seguros em sintonia

com as boas práticas de mercado.

Um projeto em análise na 
Câmara  cria um novo Seguro 
Obrigatório de Acidentes 
de Trânsito (Soat) para 
substituir o atual DPVAT. 
A medida está prevista no 
projeto do deputado Lucas 
Vergilio (SD-GO), que busca 
estabelecer a livre concor-
rência como eixo central do 
novo formato. Pela proposta, 
os proprietários de veículos 
poderão escolher a compa-
nhia seguradora autorizada 
de sua preferência para con-
tratar o Soat. Para a oferta 
do seguro, as seguradoras 
poderão ser autorizadas a 
atuar isoladamente ou por 
meio de consórcio.

Prêmios e valores de in-
denização passarão a ser 
estabelecidos livremente 
pelo mercado, observadas as 
diretrizes do Conselho Na-
cional de Seguros Privados 
(CNSP). Vergilio argumenta 
que o DPVAT está desgasta-
do em sua operacionalização, 
não sendo raras as fraudes 
que levam ao pagamento 
indevido de indenizações. 
“Grande parte dos problemas 
se deve ao modelo ultra-
passado e pouco efi ciente. 
Merece destaque a ausência 

Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão.

Pezão foi acusado de não 
ter aplicado 12% na 
área da saúde, em 2016, 

percentual mínimo previsto na 
Constituição. Segundo a coor-
denadora do Grupo de Atuação 
Especializada no Combate à 
Corrupção (GAECC), Patrícia 
Villela, há uma divergência 
na metodologia aplicada pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) e pelo MP-RJ. Ambas 
as contas apontam a aplicação 
abaixo do mínimo exigido.

O TCE mostrou que em 2016 
apenas 10,42% do orçamento 
do Estado foram gastos com 
saúde, o que corresponde 
a uma diferença de R$ 574 
milhões a menos do que o 
percentual mínimo. Para o 
MPE, também deve ser con-
tabilizado nessa diferença um 
total de R$ 1,907 bilhão em 
valores empenhados e liqui-
dados, mas que não estavam 

Projeto de autoria do deputa-
do Célio Silveira (PSDB-GO), 
inclui no rol de procedimentos 
de cobertura obrigatória nos 
planos de saúde a internação 
domiciliar, conhecida como 
home care. De acordo com a 
proposta, a operadora terá a 
responsabilidade de oferecer 
o serviço de internação do-
miciliar ao paciente portador 
de doença crônica ou aguda. 
A recomendação médica deve 
ser assinada por no mínimo 
dois médicos, como o único 
tratamento possível ou o mais 
indicado ao paciente. 

A internação domiciliar 
consiste na permissão dada 
ao doente, portador de doença 
crônica ou aguda, de ser inter-
nado em sua residência, com 
cuidado intensivo e multipro-
fi ssional, caracterizado pelo 
deslocamento de uma parte da 
estrutura hospitalar para o seu 
lar, principalmente aqueles 
dependentes de oxigênio. Atu-
almente, a ANS esclarece que 
não há impedimentos para que 
os planos de saúde ofereçam a 
cobertura. Para que o paciente 
não fi que sem o atendimento, 
a ANS determina que, caso o 
plano de saúde não autorize o 
home care, ele deverá manter 
a internação até a alta médica.

Na prática, essa determi-

nação é frequentemente des-
cumprida. “Quando o paciente 
está internado em regime 
hospitalar, recebe indicação 
da internação domiciliar e a 
operadora de saúde recusa a 
cobertura. Ela entende que 
o usuário do plano está apto 
para a alta, não mais carecen-
do de recursos hospitalares”, 
disse o parlamentar. Ele cita 
como exemplo, pacientes que 
necessitam de alimentação 
enteral e aqueles que precisam 
permanecer em repouso, com 
suporte para oxigenotera-
pia. Há ainda os que sofrem 
sequelas causadas por aci-
dente vascular cerebral, os 
portadores de Alzheimer ou 
doença de Parkinson, entre 
outras doenças que podem ser 
tratadas em âmbito domiciliar.

Segundo Célio Silveira, 
diante das negativas dos pla-
nos de saúde, os segurados 
têm recorrido ao judiciário 
na tentativa de terem os seus 
direitos respeitados. Para ele, 
a internação domiciliar não é 
apenas um desejo do paciente 
e de seus familiares, mas sim 
uma indicação médica com o 
intuito de resguardar a saúde, 
humanizar a assistência à 
saúde e propiciar ao benefi-
ciário o tratamento adequado 
(psdbnacamara).
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MP do Rio denuncia Pezão por 
improbidade administrativa

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) ajuizou uma ação civil pública contra o 
governador Luiz Fernando Pezão, por ato de improbidade administrativa, com pedido de afastamento 
do cargo

puta no percentual da verba 
aplicada a diferença daquele 
valor que foi liquidado mas não 
tinha disponibilidade de caixa 
no Fundo Estadual de Saúde”, 
explicou Patrícia.

A assessoria de Pezão infor-
mou, por nota, que a Procura-
doria-Geral do Estado (PGE) 
recorreu da ação no STF. No 
ano passado, o MP-RJ já havia 
entrado com uma ação por 
improbidade administrativa 
contra o governador, com base 
em uma representação feita 
pelo CRM-RJ. A denúncia do 
órgão de classe aponta falhas 
nos investimentos na área da 
saúde por parte do governo 
fl uminense em 2015. Na nota, o 
governo afi rma que o descum-
primento do índice em 2016 
“foi plenamente justificado 
pelos arrestos e bloqueios de 
mais de R$ 8 bilhões nas contas 
do Estado naquele ano” (ABr).

cobertos pelo fundo de saúde 
e não teriam sido efetivamente 
pagos, o que foi comprovado 
com notifi cações feitas por 
fornecedores da Secretaria 
de Estado de Saúde.

“O TCE computou nesse 
percentual algumas despesas 

que o estado do Rio de Janeiro 
teria empenhado e liquidado 
- que é certifi car que aquele 
serviço foi prestado -. Mas não 
havia disponibilidade de caixa 
para o pagamento de tudo o 
que foi liquidado. Essa é a 
diferença. O MPE não com-

Projeto substitui DPVAT por novo 
seguro obrigatório de acidentes

de concorrência, visto que o 
seguro é comercializado por 
um único agente operador”. 

Vergilio acredita que todos 
os agentes envolvidos serão 
benefi ciados. “De um lado, os 
segurados poderão ter acesso 
a prêmios potencialmente 
mais baixos e coberturas mais 
amplas, em razão da maior 
concorrência. De outro, as 
seguradoras poderão atuar em 
condições estabelecidas pela 
dinâmica do mercado, e não 
mais fi xadas unilateralmente 
pela União”, diz. O parlamen-

tar acrescenta que o texto in-
corpora e sistematiza rotinas 
já estabelecidas no mercado 
segurador e consolida solu-
ções para diversas contro-
vérsias jurisprudenciais.

O projeto de Vergilio re-
voga a Lei do DPVAT, mas 
mantém os sinistros ocorri-
dos durante sua vigência. O 
projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado 
pelas comissões de Viação e 
Transportes; de Finanças e 
Tributação; e de Constitui-
ção e Justiça (Ag.Câmara).

Regulamentação da 
atividade de guarda-vidas

Governo nomeia novo 
secretário Nacional

de Justiça

composto por representantes 
de diversos ministérios. Entre 
as medidas estão a verifi cação 
da documentação dos vene-
zuelanos pela Polícia Federal 
e a estruturação de centros de 
acolhimento.

Outra prioridade, de acordo 
com o novo secretário, é o 
lançamento do 3o Plano de 
Enfrentamento ao Tráfi co de 
Pessoas, previsto para o se-
gundo semestre deste ano. Na 
área de combate à corrupção, o 
novo secretário pretende levar 
procedimentos e metodologias 
adotadas no MJ a estados e 
órgãos de segurança que não 
contam com laboratórios de 
tecnologia de lavagem de di-
nheiro (ABr).

Proposta torna 
obrigatória cobertura 

de internação domiciliar



“É assegurado aos 

presos o respeito à 

integridade física e 

moral”, de maneira 

que a utilização 

das algemas deve 

observar este princípio 

constitucional

Provocou grande polêmi-
ca a utilização, por parte 
da Polícia Federal, de 

algemas nos tornozelos e nos 
punhos do ex-governador do 
Rio, Sérgio Cabral, quando 
conduzido ao Instituto Médico 
Legal (IML) de Curitiba, para 
realização de exame de corpo 
de delito. Diante deste episó-
dio, novamente se atenta para 
este tema, que diz respeito 
às garantias constitucionais 
asseguradas pelo Estado de Di-
reito, e aos Direitos Humanos.

Como ponto de partida, o 
artigo 5º, inciso XLIX, da Cons-
tituição Federal brasileira, 
estabelece que “é assegurado 
aos presos o respeito à in-
tegridade física e moral”, de 
maneira que a utilização das 
algemas deve observar, prio-
ritariamente, este princípio 
constitucional. Sempre houve 
uma lacuna legislativa sobre o 
uso de algemas. Desde 1984, 
a Lei de Execuções Penais 
(Lei nº 7.210), em seu artigo 
199, dispõe que “o emprego 
de algemas será disciplinado 
por decreto federal”, sem es-
tabelecer, contudo, qualquer 
regramento quanto à utiliza-
ção das algemas no país.

Somente em 2008, o STF 
aprovou a Súmula Vinculante 
nº 11, estabelecendo o uso de 
algemas apenas em determi-
nadas situações excepcionais, 
desde que justifi cadas. Veja-
mos o que decidiu o STF: “Só 
é lícito o uso de algemas em 
casos de resistência e de fun-
dado receio de fuga ou de peri-
go à integridade física própria 
ou alheia, por parte do preso 
ou de terceiros, justifi cada a 
excepcionalidade por escrito, 
sob pena de responsabilidade 
disciplinar, civil e penal do 
agente ou da autoridade e de 
nulidade da prisão ou do ato 
processual a que se refere, sem 
prejuízo da responsabilidade 
civil do Estado”.

Naquele mesmo ano de 2008, 
a Lei nº 11.689 incluiu o § 3º no 
artigo 474 do Código de Pro-
cesso Penal, proibindo o uso de 
algemas durante o julgamento 
no plenário do júri, exceto se 
absolutamente necessário à 
ordem dos trabalhos, à segu-
rança das testemunhas ou à 
garantia da integridade física 
dos presentes.

Foi somente em 2016, que 

se regulamentou o tema, pelo 
Decreto nº 8.858. Esta é a re-
gra geral legislativa em vigor 
atualmente no Brasil.

Ainda de forma tímida, o 
artigo 2º do referido Decreto 
estabeleceu que o uso de 
algemas só seria permitido 
em casos de resistência e de 
fundado receio de fuga ou 
de perigo à integridade física 
própria ou alheia, causado 
pelo preso ou por terceiros, 
desde que justifi cada a sua 
excepcionalidade por escrito.

Já o artigo 3º da mesma 
norma, proibiu o emprego de 
algemas nas mulheres presas, 
em qualquer unidade do sis-
tema penitenciário nacional, 
durante o trabalho de parto, 
no trajeto da parturiente entre 
a unidade prisional e a unida-
de hospitalar e após o parto, 
durante o período em que se 
encontrar hospitalizada.

Inspirada no dispositivo 
acima, no ano passado, a Lei 
nº 13.434 acrescentou o pará-
grafo único ao artigo 292 do 
Código de Processo Penal, a 
fi m de proibir que mulheres 
sejam algemadas durante o 
parto.

O que se observa, de forma 
unânime, nos dispositivos le-
gais mencionados, é o caráter 
excepcional da utilização de 
algemas. Na prática, o que se 
espera, no que diz respeito 
às algemas, é o bom senso da 
autoridade ou do agente, em 
observância aos princípios da 
dignidade da pessoa humana 
e da proibição de submissão 
ao tratamento desumano e 
degradante, previstos na nossa 
Constituição Federal, bem 
como o respeito à integridade 
física e moral do preso, tam-
bém resguardado pela Carta 
Magna, além das disposições 
legais sobre a matéria, sob 
pena de responsabilização 
disciplinar, civil e penal do 
agente do Estado que atuar 
em desacordo com a lei.

Vale lembrar, por fi m, que se 
a utilização de algemas não for 
imprescindível ou necessária, 
poderá caracterizar um abuso 
de autoridade, previsto na Lei 
nº 4.898/1965, devendo sem-
pre o Poder Judiciário punir 
os excessos na utilização dos 
grilhões, pois, mesmo com o 
aval da opinião pública, tal 
utilização jamais poderá se 
transformar em um espetáculo 
dantesco.

(*) - Advogada criminalista, mestre 
e doutoranda em pela Universidade 
de Salamanca, pós em Direito Penal 

Econômico pela Universidade de 
Coimbra, e em Ciências Criminais 

e Dogmática Penal pela Universität 
Göttingen, é membro da Comunidade 

de Juristas de Língua Portuguesa 
e da Associação Brasileira das 

Mulheres de Carreiras Jurídicas.

Quem devemos
algemar?

Adriana Filizzola D’Urso (*)

Página 5São Paulo, sábado a segunda-feira, 10 a 12 de março de 2018
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MODELO ESPECÍFICO DE AVISO PRÉVIO
Na rescisão contratual por acordo entre funcionário e empresa existe 
um modelo específico de aviso prévio. Continua tendo direito a redução 
de 7 dias corridos ou 2 horas diárias durante o aviso prévio? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA REMUNERA A HORA NOTURNA AO FUNCIONÁRIO, O 
ADICIONAL NOTURNO ENTRA NA BASE DE CÁLCULO DA PERICULO-
SIDADE E INSALUBRIDADE? 

Informamos que não há dispositivo legal expresso, mas o adicional 
noturno incide sobre os adicionais de periculosidade e insalubridade.

EXAME DE OUTRA EMPRESA
Empresa pode usar o resultado de exame toxicológico de uma 
outra empresa, para informar no CAGED? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESPEDIDA INDIRETA
Podemos suspende o contrato de funcionário por ter entrado na justiça 
contra a empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PODE TIRAR A LICENÇA CASAMENTO EM PERÍODO 
POSTERIOR AO CASAMENTO?

O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo 
do salário, até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento. 
A finalidade é o descanso desses dias, sendo que o empregado ficará 
ausente. O início deve coincidir com o dia do casamento, sendo que 
neste dia o empregado trabalhe, caso contrário deve iniciar em dias 
úteis para o trabalho. Base Legal: art. 473, inciso II da CLT.

PRAZO PARA RECONTRATAR FUNCIONÁRIO
Após rescisão de contrato, qual o prazo para recontratar o funcionário? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

ligue para

netjen@netjen.com.br

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.

4ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0001236-48.2018. 
8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VALERIA SILVA DE 
ANDRADE, solteira, RG nº 27.978.415-6, CPF/MF nº 173.325.368-89, que MD EDUCACIONAL LTDA lhe 
ajuizou uma Ação Monitória, julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-a ao pagamento de R$ 30.117,91 (atualizado até 23/11/2017). Estando a executada em 
lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 30 
dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos dos art. 513 e 523 do CPC, ficando também ADVERTIDA, independentemente de 
nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, ofereça impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 19 de fevereiro de 2018. 

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0004266-98.2012.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo de Tarsso da Silva Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) DEBORA DE LOURDES PEREIRA, Brasileiro, RG 439569849, CPF 361.898.318-26, Rua 
Sargento Iguatemi Azevedo, 228, Vila Sao Francisco (zona Leste), CEP 03679-040, São Paulo - SP, que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando 
a cobrança da quantia de R$ 6.489,29 (24/02/2012), decorrente do contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado com a requerida. Encontrando-se o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a sua 
CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, a 
fluir após o prazo de vinte dias contados a partir da publicação deste edital, ofereça embargos monitórios 
ou pague a importância supra, ficando ciente, outrossim, de que neste último caso ficará isento de custas 
e honorários advocatícios e de que na hipótese de não oferecimento de embargos, a ré será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de janeiro de 2018. 

7ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029766-
85.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Borges de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
TELEMINIO SERVIÇOS E TELEMATICA LTDA, CNPJ 01.845.258/0001-51, Rep. Legal: AMÁLIA 
ODA, que lhe foi proposta uma ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER - Procedimento Comum por parte 
de Nelsina Farias Feitosa, objetivando a indenização da quantia de R$ 18.538,36, pela não entrega 
em tempo hábil da documentação necessária ao recebimento à época das ações pela compra da linha 
telefônica 5515-4873. O processo foi julgado extinto, com fulcro no art. 487, II do CPC. Encontrando-
se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela autora (art. 332, § 4º 
do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São 
Paulo, aos 16 de fevereiro de 2018. 

Ativo            2016            2017
Circulante 904.008,59 1.131.659,17
* Disponível 904.008,59 1.131.659,17
Caixa Geral 17,25 17,25
Bancos conta Movimento 85,93 641,12
Aplicações Financeiras 903.905,41 1.131.000,80

Não Circulante 1.250.051,00 113.995,77
* Crédito com Pessoas Ligadas - 62.844,77
 Crédito Vicop Village Empreendimentos - 62.844,77
* Investimentos 1.250.051,00 51.151,00
Participação/Vicorp Village Empreendimentos 1.250.051,00 51.151,00
Total do Ativo 2.154.059,59 1.245.654,94

Demonstrações de Resultados             2016             2017
(-) Despesas Administrativas (49.775,12) (9.169,26)
= Lucro (Prejuizo) Contábil Antes
  Receita e Despesas Financeiras (49.775,12) (9.169,26)
(-) Despesas Financeiras (2.705,10) (1.195,11)
Receita Financeira 57.613,24 111.095,74
= Lucro (Prejuízo) Contábil Operacional 5.133,02 100.731,37
Outras Receitas Operacionais -
  Resultado Participação Societária 1.414.000,00 186.624,77
= Lucro (Prejuízo) Líquido
   Antes da CSLL e IRPJ 1.419.133,02 287.356,14
= Lucro (Prejuizo) Exercício 1.419.133,02 287.356,14

Passivo            2016             2017
Circulante – –
Não Circulante – –
Patrimônio Líquido 2.154.059,59 1.245.654,94
* Capital Social Integralizado 1.250.050,00 1.250.050,00
Capital Social 1.250.050,00 1.250.050,00

* Lucros / (Prejuízos) Acumulados 904.009,59 (4.395,06)
Lucros Acumulados 1.795.536,57 904.009,59
Resultado do Exercicio 1.419.133,02 287.356,14
Distribuição de Lucros para Acionistas (2.310.660,00) (1.195.760,79)

Total do Passivo 2.154.059,59 1.245.654,94

GREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ: 12.394.831/0001-74

Demonstrações Financeiras - Ano de 2017
Balanço Patrimonial - Período:01/01/2017 a 31/12/2017

Max Waintraub - Presidente - CPF 124.946.418-88
Luiz Antonio de Stefano - Técnico Contábil - CRC: 1SP077268/O-9Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R$ 1.245.654,94. São Paulo, 31/12/2.017

Tempe Brasil Comércio de Calçados Ltda.
CNPJ/MF nº 07.449.468/0001-07 - NIRE 35.219.747.660

Ata de Reunião de Sócios realizada em 22 de fevereiro de 2018
Data, Hora e Local: Realizada aos 22 dias de fevereiro de 2018, às 10:00 horas, na sede
social, Avenida Ribeirão dos Cristais (G Preto), nº 200, Galpão 1 e 2, Parte A2, Bairro
Empresarial Paineira (Jordanésia), CEP 07775-240, Cajamar/SP. Presença: Dispensadas
as formalidades de convocação em razão de estarem presentes as sócias representando
a totalidade do capital social da Tempe Brasil Comércio de Calçados Ltda., a saber: (a)
Tempe, S.A., com sede em Arteixo (La Coruña, Espanha), na Avenida de La Diputación,
Edifício Inditex, C.P. 15142, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.456.104/0001-54, neste
ato representada por seu procurador Sr. João Pedro Fernandes de Castro Braga,
português, casado, administrador de empresas, portador do RNE nº V808986-S, e ins-
crito no CPF/MF sob o nº 235.237.418-90; e (b) Zara Brasil Ltda., com sede na Avenida
Roque Petroni Júnior, nº 1089, Shopping Morumbi, Lojas de Uso Comercial (LUC) nºs
47/48/49/82-A/82-B/83/83-A/84/85/85-A/S, Vila Gertrudes, CEP 04707-000, São Paulo/SP,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.952.485/0001-49, representada neste ato pelo seu
Administrador, Sr. João Pedro Fernandes de Castro Braga. Mesa: Os trabalhos foram
presididos por João Pedro Fernandes de Castro Braga. Deliberações: Decidem as
sócias, por unanimidade, com fundamento no artigo 1.082, inciso II do Código Civil,
reduzir o capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional, de R$ 9.971.950,00 (nove milhões, novecentos e setenta e um mil,
novecentos e cinquenta reais), para R$ 971.950,00 (novecentos e setenta e um mil,
novecentos e cinquenta reais) com uma redução efetiva, portanto, de R$ 9.000.000,00
(nove milhões de reais). A presente redução de capital ora aprovado resultará na resti-
tuição de parte do capital à sócia Tempe, S.A. A presente ata será publicada na forma
da lei, e, transcorridos 90 (noventa) dias da data de sua publicação, será levada a
registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, ocasião em que os sócios deverão
também providenciar a correspondente alteração do Contrato Social da Sociedade,
para alterar a clausula referente ao capital social.

Com pneus hipermacios 
da Pirelli, os mais ve-
lozes à disposição dos 

pilotos, Kimi Raikkonen cravou 
1m17s221, na melhor das suas 
157 voltas, sendo o terceiro 
piloto que mais andou, e fez o 
melhor tempo dos treinos desta 
sexta-feira. 

A marca de Raikkonen, que 
também liderou na sexta-feira 
(9) pela manhã, não foi sufi -
ciente para superar o recorde 
estabelecido pelo alemão 
Sebastian Vettel nos testes 
da quinta-feira. Ele alcançou 
o novo recorde não ofi cial do 
Circuito da Catalunha com o 
tempo de 1min17s182. Assim, 
a Ferrari termina os oito dias 
de testes na pista espanhola 
com os dois melhores tempos.

A segunda posição do último 
treino da pré-temporada fi cou 
com o espanhol Fernando 
Alonso, da McLaren, que vi-
veu emoções distintas nesta 
sexta. Apesar de ter perdido 
muito tempo por ter o motor 
Renault do seu carro quebra-
do, Alonso anotou o tempo 
de 1min17s784. O espanhol 
Carlos Sainz Jr, também com 
pneu hipermacios, chegou 
em terceiro, com o tempo 
de 1min18s092. Assim como 
Alonso, ele também enfrentou 
problemas ao ter o câmbio 
quebrado, perdendo muito 
tempo na pista.

Líder na quarta-feira, o 
australiano Daniel Ricciardo 

A marca de Raikkonen, no entanto, não foi sufi ciente para superar o recorde estabelecido pelo 

alemão Sebastian Vettel nos testes da quinta-feira.

Raikkonen lidera último dia de 
testes da Fórmula 1 em Barcelona
A Ferrari encerrou o último dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona no topo
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usou pneus mais duros no 
carro da Red Bull na primeira 
bateria, mas depois optou por 
pneus mais aderentes e che-
gou na quarta posição, com 
o tempo de 1min18s327. O 
quinto colocado foi o francês 
Romain Grosjean, da Haas. 
Com a volta de 1min18s412, 
ele chegou a ocupar a vice-
-liderança, mas foi ultrapas-
sado no final. 

Enquanto a Ferrari liderava, 
a Mercedes teve desempenho 
discreto e viu o fi nlandês Valt-
teri Bottas, com pneus médios, 

fazer o sexto melhor tempo: 
1m18s825. Atual campeão, o 
britânico Lewis Hamilton foi 
apenas o 11º colocado, ano-
tando o tempo de 1min19s464, 
em 97 voltas.

A Williams também não 
teve um bom dia. O russo 
Sergey Sirotkin teve o décimo 
melhor tempo (1m19s189) e 
Lance Stroll foi o último co-
locado (1min19s954). Stroll, 
aliás, foi o representante da 
Williams nos testes da tarde, 
pois o polonês Robert Kubi-
ca, piloto reserva da equipe, 

Balanço Patrimonial em 31/12/2017 e de 2016
(Valores expressos em reais)

Ativo 31/12/2017 31/12/2016
Ativo circulante
 Caixa e equivalentes de caixa  1.792.404  2.195.447
 Tributos a recuperar  28.522  69.172
 Contas a Receber  530.835  1.011.861
Total do Ativo Circulante  2.351.761  3.276.480
Ativo não circulante
Realizavel a longo prazo: Empréstimo Mútuo  160.000  160.000

 160.000  160.000
Permanente: Imobilizado liquido  -  -
 Participações em Controladas e Coligadas  1.001.321  1.093.221
Total do ativo não circulante  1.001.321  1.093.221
Total do Ativo  3.513.082  4.529.701
Passivo e Patrimônio Liquido 31/12/2017 31/12/2016
Passivo circulante
 Obrigações tributarias  673  4.415
 Dividendos a pagar  1.200.000  -
Total do Passivo Circulante  1.200.673  4.415
Passivo não circulante:Adiantamento Coligadas  700.000  -
Total do Passivo não Circulante  700.000  -
Patrimônio Líquido: Capital Social  607.200  3.607.200
 Reserva de lucros  1.005.209  918.086
Total do Patrimônio Líquido  1.612.409  4.525.286
Total do passivo e patrimônio liquido  3.513.082  4.529.701

Campi Participações S/A
CNPJ/MF Nº 05.167.738/0001-61

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., os Demonstrativos Financeiros, relativos aos Exercícios Sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016.                                                          A Diretoria

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios
Findos em 31/12/2017 e de 2016 (Valores expressos em reais)

Capital Social Lucros Acumulados          Total
Saldos em 31/12/2015  5.407.200  512.797  5.919.997
Lucro liquido do exercício - 405.289  405.289
Redução de Capital  (1.800.000)  -  (1.800.000)
Saldos em 31/12/2016  3.607.200  918.085  4.525.285
Redução de Capital  (3.000.000)  -  (3.000.000)
Lucros liquido do Exercício  -  87.123  87.123
Saldos em 31/12/2017  607.200  1.005.208  1.612.409

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercicios
Findos em 31/12/2017 e de 2016 (Valores expressos em reais)

Das atividades operacionais 31/12/2017 31/12/2016
Lucro líquido antes do irpj e da cs  116.004  571.392
Decréscimo (acrécimo) em ativos
 Diminuição/Aumento de impostos a recuperar  40.650  82.924
 Diminuição/Aumento de investimentos  91.899  (12.265)
(Decréscimo) acrécimo em passivos
 Fornecedores/ Outras Contas a Pagar  1.900.000  -
 Obrigações tributarias  (3.742)  (134)
 Devolução Capital aos sócios  (3.000.000)  (1.800.000)
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações  (855.188)  (1.158.082)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (28.881)  (166.103)
Caixa liquido  proviniente das atividades
 operacionais  (884.069)  (1.324.186)
Das atividades de financiamento com acionistas
Caixa liquido proviniente das atividades
 operacionais com acionistas  -  -
Aumento liquido de caixa e equivalentes de caixa  (884.069)  (1.324.186)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício  3.207.308  4.531.494
No final do exercício  2.323.239  3.207.308
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  (884.069)  (1.324.186)

Demonstração do Resultado para os Exercícios
Findos em 31/12/2017 e 2016 (Valores expressos em reais)

(+/-) Despesas e receitas operacionais 31/12/2017 31/12/2016
 Despesas Administrativas e comerciais  (80.849)  (86.407)
 Despesas Tributárias  -  (2.367)
 Despesas Financeiras  (75.000)  (116.240)
 Receitas Financeiras  272.752  542.058
 Outras receitas (despesas) operacionais  -  222.083

 116.903  559.128
(=) Resultado operacional antes das
  participações societarias  116.903  559.128
Resultado de participações societarias
 Equivalencia patrimonial  (899)  12.265

 (899)  12.265
Lucro(prejuizo antes da provisão para o irpj e cs  116.004  571.392
(-) Impostos sobre o lucro - correntes  (28.881)  (166.103)
(=) Lucro liquido do exercício  87.123  405.289

Telma Nascimento Pontes - Sócia -  CPF 053.981.168-86
Dulcieliton Jose Dias Meira- CRC 1SP255093/O-0 -CPF 072.672.458-03

LGT HUB Participações S/A
CNPJ/MF: 26.173.550/0001-04 - NIRE: 35230125530

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
I. Data, Hora e Local: 17 horas, 08/05/2017, na sede da Companhia. II. Convocação e Presença: Dispensada devido a totalidade dos
acionistas. III. Mesa: Presidente: Gonçalo Lara Campos Matarazzo; Secretário: Guilherme Fernandes Bonini. IV. Deliberações Unânime: 
1. Foi aprovada a designação dos jornais Empresas e Negócios e do DOESP para a realização das publicações legais. 2. A sociedade passará 
a se chamar LGT HUB Participações S/A. 3. Foi aprovada a proposta de abertura de capital da Companhia, ficando a Diretoria autorizada a
requerer o registro de companhia aberta perante a CVM na categoria “B”, podendo, para tanto, proceder aos registros e averbações
competentes visando a tal fim. 4. Foi deliberado entre os sócios o aumento do capital social para R$ 50.000,00, o qual encontra-se totalmente
subscrito e integralizado, dividido em 50.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 5. São responsabilidades do
Diretor de Relações com Investidores: (i) prestar informações aos investidores e à CVM quando solicitado e quando da ocorrência de algum
fato relevante para o interesse dos mesmos; (ii) manter atualizado o registro da Companhia perante as entidades reguladoras dos mercados 
em que os títulos da Companhia estiverem admitidos à negociação; e (iii) dirigir e liderar a administração e gestão das atividades financeiras 
da Companhia e de suas controladas, incluindo a análise de investimentos e a definição dos limites de exposição a risco; a propositura e a 
contratação de empréstimos e financiamentos; o planejamento e os controles financeiro e tributário; a fiscalização das atividades inerentes à
contabilidade da Companhia. 6. Os sócios ratificam o que for necessário no contrato social de forma a tornar a presente S.A. de capital fechado
em S.A. de Capital Aberto. O Contrato Social deverá ser registrado na junta comercial assim que a companhia for autorizada pela CVM a 
proceder com a abertura de capital. 7. As assembleias gerais serão ordinárias, com reunião fixada para todo dia 30 do mês de abril de cada
ano, e extraordinárias sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas. O Presidente da Assembleia será o Diretor-
Presidente, que convidará um ou dois dos acionistas presentes para servir de Secretários, na composição da mesa que dirigirá os trabalhos 
da Assembleia. A convocação da Assembleia será feita através de anúncios publicados pela imprensa, conforme determina a lei. 8. Ficam
eleitos para o Conselho da Administração Guilherme Fernandes Bonini, RG n° 30.758.473-88 SJS/II-RS e CPF/MF nº 014.609.100-01; 
Bruno Di Costa Acocella, RG n° 46.001.651-9-SSP/SP e CPF/MF nº 391.913.198-38; e Luiz André Matarazzo, RG n° 3.770.128-SSP/SP
e CPF/MF nº 028.330.348-49. 9. Fixar como remuneração anual global do Conselho de Administração o valor de R$ 2.500,00, a ser distribuído 
igualmente entre os conselheiros. Fixar como remuneração global da Diretoria o valor de R$ 2.000, a ser distribuído de acordo com a
determinação do Diretor Presidente. 10. Foram apresentadas as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2016 e a
companhia decidiu, por unanimidade de votos, aprovar tais demonstrações assim como o relatório da administração. JUCESP nº 473.736/17-2
em 11/10/17. 

LGT HUB Participações S/A
CNPJ/MF: 26.173.550/0001-04 - NIRE: 35300500318

Ata da Assembleia Geral extraordinária
I. Data, Hora e Local: 16 horas, 16/07/2017, na sede da Companhia. II. Convocação e Presença: Todos os conselheiros 
estavam presentes. III. Mesa: O conselheiro Guilherme Fernandes Bonini presidiu a seção. IV. Ordem do Dia: 1. Sanar 
as vicissitudes encontradas nos termos de posse dos membros da Diretoria da Companhia, de forma a torna-los válidos. 
2. Deliberar a respeito da Política de Divulgação de Informações a ser adotada pela empresa e aprovar a mesma.
V. Deliberações Adotadas por Aprovação Unânime: 1. Foram aprovadas as modificações necessárias aos termos de 
posse dos membros da Diretoria Guilherme Fernandes Bonini e Gonçalo Lara Campos Matarazzo, para que estejam de 
acordo com o Artigo 147 da Lei 6.404/76 e com o Artigo 4º da Instrução CVM nº 367/02. 2. Foi aprovada a Política de 
Divulgação de Informações tal qual apresentada ao Conselho, para que entre em vigor imediatamente. A política de
Divulgação de Informações deverá ser disponibilizada no site da LGT HUB Participações S/A. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar. Indaiatuba, 16 de julho de 2017. JUCESP nº 520.621/17-7 em 24/11/17

LGT HUB Participações S/A
CNPJ/MF: 26.173.550/0001-04 - NIRE: 35300500318

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 25/07/17, 16h,na sede social. Convocação: Dispensada devido a totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Gonçalo Lara Campos 
Matarazzo - Secretário: Guilherme Fernandes Bonini. Deliberações: 1. Foi aprovada a modificação do objeto social da companhia de
“Participação em outras sociedades como sócia quotista ou acionista” para “Participação em outras sociedades do ramo da construção civil e 
incorporação, sediadas no Brasil com o intuito de investimento em projetos imobiliários”. 2. Os sócios desejam retificar a ata do dia 08/05/17
no seu item 4. Tal item afirmava que o capital tinha sido aumentado para R$ 50.000,00 e que tal montante estava subscrito de totalmente 
integralizado. Esta informação, no entanto, incorria em erro, pois o capital estava apenas subscrito, mas não tinha sido integralizado ainda
naquele momento. 3. Ficou decidido que a totalidade do capital subscrito deverá ser integralizado por ambos os sócios impreterivelmente até 
o dia 31/07/17. 4. A LGT HUB Participações S.A. modificará o sistema de manutenção das suas ações. As ações deixaram de ser escriturais,
passando a constar no Livro de Registro de Ações Normativas. 5. Foi aprovada a realocação do Artigo 28º do Estatuto, que agora constará
como Artigo 22º. 6. Foram aprovadas todas as correções referentes à numeração dos artigos e §§ do Estatuto. Foi deliberada a modificação
do título de “Alteração do Contrato Social” para “Alteração do Estatuto Social”, que está arquivado em sua íntegra na sede. 7. Foram
aprovadas as modificações necessárias aos termos de posse dos membros do Conselho de Administração, para que estejam de acordo com 
o Artigo 147 da Lei 6.404/76 e com a Instrução CVM nº 367/02. Encerramento: Nada mais. Indaiatuba, 25/07/17. JUCESP nº 520.620/17-3
em 24/11/17.

cedeu seu lugar para dar mais 
quilometragem ao jovem piloto 
canadense. 

O Top 10 do dia ainda contou 
com Brendon Hartley, da Toro 
Rosso, Esteban Ocon, da Force 
India, e Charles Leclerc, da 
Sauber, sétimo, oitavo e nono 
colocados, respectivamente. 
Com o fi m da pré-temporada, 
os pilotos só voltam às pistas 
novamente nos primeiros trei-
nos livres do GP da Austrália, 
o primeiro do campeonato, 
marcado para o dia 25 deste 
mês, em Melbourne (AE).
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Fotos: Divulgação

Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

(*) Geraldo Nunes, jornalista e memorialista, integra a Academia Paulista de 
História. (geraldo.nunes1@gmail.com).

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Em São Paulo a tradição das
capelas segue mantida
O povo brasileiro herdou dos portugueses a fé cristã e a veneração aos santos católicos construindo a eles 
inúmeras capelas. Algumas se perderam no tempo, outras sobreviveram

A construção que deu origem à cidade de São Paulo, no 
Pátio do Colégio, em 1554, também era uma capela, não 
tinha ares de igreja. Construída com alicerces de terra 

socada e entrelaçada por grades de bambu e pau-a-pique, toda 
em taipa de mão e não em taipa de pilão, como dizem, a igrejinha 
fundada pelos jesuítas chefi ados pelo padre Manuel da Nóbrega 
tinha cobertura de sapé e pouco maior que uma capela. Por isso 
durou poucos anos, sendo reconstruída seguidas vezes.

Mais tarde outros viajantes e os inúmeros bandeirantes também 
fundaram por conta própria algumas capelas que com o tempo 
se tornariam igrejas. Diz a lenda que um viajante em direção 
ao Rio de Janeiro, depois de pernoitar na colina onde se ergue 
a velha matriz do atual bairro da Penha, teria se esquecido ao 
partir de uma imagem de Nossa Senhora da Penha de França 
que carregava consigo.  Retornou para buscá-la e lá passou 
mais uma noite. Antes de retomar a viagem decidiu construir 
uma capela por entender que o seu esquecimento estava ligado 
a um pedido da santa que queria fi car ali. Essa capela erguida 
pelo viajante, serviu de ponto de partida para a construção do 
bairro hoje existente.

Mais adiante, na mesma região, segue de pé em seu formato 
original, a capela de São Miguel construída em 1622, no lugar 
da originaria de 1560, também coberta por sapé. Do lado de fora 
desta capela há duas varandas, uma lateral e outra frontal. A cons-
trução, acredita-se, foi feita para dividir as classes sociais então 
existentes. No centro da capela assistiam a missa os portugueses 
e suas famílias e nos alpendres laterais fi cavam os escravos e os 
indígenas obrigados a assistir aos ofícios aglomerados e em pé.

Os anos foram passando e a cidade foi crescendo, mas a tra-
dição de se construir capelas continuou. O bairro da Liberdade, 
hoje reduto da população de traços orientais, era chamado no 
passado de Cruz das Almas, por ter abrigado em suas terras um 
cemitério para escravos e indi-
gentes. Dentro desse cemitério 
o governo da província ordenou, 
em 1779, a construção de uma 
capela que permanece até os 
dias atuais em um beco na Rua 
dos Estudantes. 

Chamada de Capela dos Afl i-
tos, a antiga construção tem um 
aspecto tétrico, mas escapou 
da demolição em atendimento 
a um apelo da população do 
passado que pedia a veneração 
naquela capela das almas desses 
escravos que os antigos morado-
res consideravam penadas pelo 
fato deles morrerem quase sem-
pre doentes e abandonados em 
completa afl ição, sem nenhuma 
assistência, daí o nome.

Também na Liberdade existiu o pelourinho da cidade, ou 
seja, o local onde se fazia a exposição para compra e venda de 
escravos. Somente as famílias com maior poder aquisitivo podia 
comprá-los, o preço era elevado, algo em torno dos R$ 120 mil 
para os mais fortes, mais jovens e de melhor saúde e o preço ia 
baixando conforme a diminuição desses requisitos. Levava-se 
em conta o uso e a destinação daquele escravo para os trabalhos 
que se necessitava. Os homens eram bons para puxar a enxada, 
plantar, colher e construir. As mulheres faziam os trabalhos da 
casa, lavavam roupas e todo o serviço pesado, além de cuidar da 
horta e do pomar para as suas sinhás. 

A dentição era outro importante requisito de avaliação na hora 
de se comprar ou vender um escravo. Portanto, o Largo da Li-
berdade, onde acontece em todos os domingos a tradicional feira 
oriental, com produtos e comidas típicas do Japão, da China, da 
Coreia e Taiwan, foi na São Paulo de antigamente, um ponto de 
encontro para as negociações envolvendo escravos. Ali também 
se castigava publicamente os negros considerados preguiçosos, 
respondões ou indisciplinados e mais que isso, o atual Largo da 
Liberdade abrigava também uma forca destinada aos criminosos 
fossem eles brancos ou negros. 

A pena de enforcamento só foi abolida no Brasil em 1874, 
mesmo assim o logradouro continuou sendo chamado de Largo 
da Forca até 1905, por causa de um acontecimento que comoveu 

a cidade quase um século e meio antes. Em 1775, aconteceu no 
Largo da Forca, o suplício e morte de um policial, cabo corne-
teiro da Legião dos Voluntários Reais, chamado Francisco José 
das Chagas, conhecido popularmente como cabo Chaguinhas.

Havia um movimento em que se reivindicava o pagamento de 
salários atrasados aos policiais, bem como uma igualdade de 
direitos entre soldados brasileiros e portugueses, mas não foi 
bem esse o motivo da briga que o cabo arranjou com o fi lho do 
intendente Martim Lopes Lobo de Saldanha, então governador da 
capitania, um político de baixa popularidade e de gênio violento. 
Chaguinhas feriu com uma faca o jovem fi lho do intendente e 
por este motivo, conforme as leis vigentes na época, acabou 
submetido a um Conselho de Guerra. 

O júri decidiu que o acusado não seria condenado à morte e 
sim à prisão perpétua, mas o intendente Martim Lopes não con-
cordou com a decisão e anulou-a, mandando matar o corneteiro. 
Tal decisão repercutiu em toda a cidade e com data e horário 
marcados, o enforcamento levou muita gente ao pelourinho e 
cercou-se de fatos incríveis. Na hora da execução a corda ar-
rebentou e o condenado em vez de morrer pendurado, caiu no 
chão e continuou vivo. 

Substituída, a corda arrebentou de novo e uma outra corda ainda 
foi usada rompendo pela terceira vez. O povo presente então se 
manifestou apelando ao carrasco que aquilo era a vontade de Deus 
e que o cabo Chaguinhas merecia continuar vivendo. O carrasco 
inclemente, por sua vez, avistou um tropeiro que passava e pediu-
-lhe um laço de coro cru. Embora a praxe estabelecesse o uso 
de corda para o enforcamento, o condenado morreu pendurado 
em um laço de couro cru, causando revolta e comoção levando 
os moradores a erguer tempos depois uma capela à qual deram 
o nome Santa Cruz dos Enforcados. 

No século XX houve a re-
construção e ampliada surgiu a 
Igreja dos Enforcados, que por 
tradição recebe diariamente 
centenas de fi éis que acendem 
velas por intenção de familiares 
mortos, vítimas da violência. 
Exige-se somente que as velas 
não sejam coloridas. Também 
na Capela dos Afl itos continuam 
sendo rezadas missas semanais 
todas as terças-feiras às 17h, por 
intenção das almas do antigo 
cemitério de indigentes entre 
as quais a do cabo corneteiro.

O bairro da Liberdade recebeu 
esse nome após a abolição da 
escravatura e os motivos para 
essa denominação são explicados 
pela própria história do lugar, bem 
como, acrescentamos, em clamor 

à libertação do cabo Chaguinhas, que teria acontecido se a voz do 
povo fosse ouvida naquela triste tarde de um já distante século XVIII. 

Outro caso remete a 1875 onde um cidadão conhecido apenas 
por Zé do Boi, erigiu uma capela nas trilhas da mata onde hoje 
está a confl uência das avenidas Água Fria e Nova Cantareira 
para homenagear São Sebastião. Zé do Boi dizia ter levantado o 
santuário para refúgio e meditação dos tropeiros que seguiam 
na direção de Bragança Paulista. Muitos anos depois, fi éis se 
empenhariam para a restauração da antiga capela, cujas imagens 
do altar, cálices e toalhas, além do sacrário foram entregues 
preservados à Cúria Metropolitana, mas a capela caindo aos pe-
daços não resistiu à força do tempo e veio abaixo por completo 
no limiar deste século XXI.

Outra história interessante sobre as capelas da cidade de São 
Paulo foi levantada pelo memorialista Douglas Nascimento, inte-
grante do Instituto Histórico e Geográfi co de São Paulo (IHGSP), e 
publicada por ele no site São Paulo Antiga. Desse relato faz parte 
a mais famosa dupla sertaneja do século XX, Tonico e Tinoco.

Estreando no disco em 1944, os dois irmãos cantores já falecidos, 
trilharam uma jornada de muito sucesso pelo Brasil chegando 
ao ápice no fi nal da década de 1950 e início dos anos 1960. 
Convidados, em 1961, para o fi lme “Lá no meu Sertão”, baseado 
na vida e obra do artista compositor Cornélio Pires, um dos in-

tegrantes da dupla sertaneja, 
o cantor Tonico, foi acometido 
de tubérculos e precisou após 
as fi lmagens ser internado em 
Campos do Jordão para fazer 
tratamento da doença, com 
sério risco de não se recuperar.

Como ambos eram devotos 
de Nossa Senhora Aparecida, 
fi zeram a promessa de que 
caso Tonico se curasse da 
enfermidade, construiriam 
uma capela em retribuição. 
Poucos anos depois, total-
mente refeito, Tonico ao lado 
do irmão Tinoco cumpriu a 
promessa fazendo erguer uma 
pequena igreja no bairro de 
Vila Diva. Não é preciso dizer 
que a inauguração atraiu uma 
multidão ao pacato bairro da 
zona leste paulistana. 

Apesar deste fato curioso, ocorrido há mais de 50 anos, hoje 
são poucos os vizinhos que sabem a origem da capela. Apenas 
os moradores mais velhos ainda se lembram da dupla Coração 
do Brasil, como era chamada. Apesar de pequena e de traços 
simples, parecendo uma residência, a capela é um ponto de vi-

sitação e oração dos fi éis devotos de Nossa Senhora Aparecida. 
Localizada na rua Mirabela, a capelinha está conservada e nela 
são celebradas missas a cada segundo sábado do mês. 

Há mais acontecimentos envolvendo capelas porque a fé segue 
existindo pela graça de Deus, apesar de tantas mudanças no mundo. 
A seu modo e a cada dia aparecem novos locais para refúgio e orações 
e assim novas lendas e outras estórias estarão sempre surgindo.

do Nunes*

Reprodução da cabana de Tibiriça, onde os jesuítas se 
abrigaram no dia 25 de janeiro de 1554.

Capela de Nª Sª Aparecida, na Vila Diva, criada pela 
dupla sertaneja Tonico e Tinoco. 
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Capela dos Afl itos

Igreja dos Enforcados
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O varejo eletrônico é 

um dos setores de maior 

engajamento e expansão 

do país

Segundo estimativa da 
Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico 

(ABComm), o setor espera 
lucrar R$ 69 bilhões em 2018, 
apresentando um crescimen-
to de 15% em relação ao ano 
anterior, que faturou R$ 59,9 
bilhões. Porém, com o surgi-
mento de novas tecnologias 
e com consumidores mais 
exigentes, as companhias do 
setor precisam se adaptar para 
manter a competitividade e 
ganhar espaço em um mercado 
acirrado.

Nesse sentido, o termo Per-
fect Store surge como uma luz 
no fi m do túnel para aquelas 
empresas que se propuseram 
a criar seu ambiente próprio 
de venda online (indústria 
ou varejo) . Ele envolve, de 
maneira simples, os principais 
critérios que uma loja on-line 
precisa atender para gerar 
uma experiência positiva, 
engajando o consumidor e 
fazendo-o se sentir à vontade 
no ambiente para realizar suas 
compras, sem deixar de olhar 
pela ótica da rentabilidade do 
negócio, que é consequência 
direta destas iniciativas.

O conceito é simples, mas 
para entendê-lo na essência 
é preciso considerar todos 
os touch points, ou seja, 
oportunidades de interagir 
com o usuário, quando este 
já se encontra dentro da loja. 
Portanto, esqueça um pouco 
as estratégias de marketing 
para levar o consumidor até 
a sua loja e vamos avaliar se 
o trabalho dentro da loja está 
sendo feito. Nossa missão aqui 
é mergulhar de cabeça no funil, 
ou seja, transformar visitantes 
em clientes.

Vale pontuar que cada seg-
mento de mercado tem suas 
particularidades, isto quer 
dizer que algumas iniciativas 
se fazem mais necessárias 
para uns do que para outros, 
mas o que estamos propondo 
aqui neste primeiro post são 
os critérios, ou pilares, que se 
aplicam a todos os modelos 
de negócio, tendo como base 
o conceito de "experiência do 
usuário".

Para dar o primeiro passo, 
comece fazendo um raio x nas 
páginas principais da sua loja: 
Home, Página de Categoria, 
Página de Produto, Carrinho 
e Checkout e avalie se os cri-
térios abaixo estão aplicados 
em cada uma:

Funcionalidade

A praticidade é a principal 
aliada do e-commerce, afi nal 
já temos muitas barreiras 
para enfrentar na migração 
da compra física para a on-
-line. Portanto é fundamental 

utilizá-la beyond the basics 
para oferecer ao seu usuário 
um site com boa performance, 
funcionalidades inovadoras e 
páginas que sejam realmente 
necessárias e efi cientes.

Usabilidade

Este é um critério recorren-
te, porém não menos importan-
te. Perceba se sua loja possui 
desde uma taxonomia lógica, 
praticidade na navegação atra-
vés da exibição das categorias, 
fi ltros laterais para refi nar a 
busca, campo de busca sempre 
presente na página, design 
responsivo, afi nal, não dá mais 
para ignorar o crescimento das 
vendas através de mobile, além 
de recomendação de produtos 
relacionados, cross-sells e up-
-sells.

Mensagem

Qual conversa você está 
estabelecendo com seu consu-
midor dentro da loja? Já parou 
para pensar quantas oportu-
nidades existem de passar 
uma mensagem, indo além de 
simplesmente colocar o preço 
em um produto e esperar que 
seja vendido?

Formatos como Mídia Dis-
play (Banners), E-mail Ma-
rketing, Botões de Promoções, 
devem ser explorados sempre, 
com cautela, para ajudar você 
a atingir seus kpis. Além disso, 
concentre boa parte da energia 
em fazer seu conteúdo de pro-
duto com carinho, afi nal, sem 
a presença de um vendedor 
físico no seu e-commerce, pro-
mover experiência através das 
informações passadas sobre 
seu produto, não é dever, e sim 
sobrevivência. Esta pode ser a 
diferença entre a compra e um 
carrinho abandonado.

Confi ança

O grau de confiança do 
consumidor é proporcional ao 
conjunto dos critérios já men-
cionados acima, o que signifi ca, 
que uma loja inovadora, funcio-
nal, intuitiva e que responda as 
dúvidas do cliente, transmite 
profi ssionalismo, seriedade, e 
consequentemente, confi an-
ça. Mas ainda assim, existem 
maneiras diretas de transmitir 
confi ança, como medidas de 
segurança do site e dados do 
cliente, praticidade do SAC 
e métodos de atendimento, 
transparência nas informações 
dos produtos com Rating & Re-
views de clientes, entre outros.

Por hora, a dica é: fi que de 
olho na experiência, é o con-
junto destas iniciativas que 
deverão gerar um residual po-
sitivo. O trabalho é longo, mas 
nos próximos posts iremos dar 
mais detalhes de como atuar 
em cada página do site para 
atingir seus resultados.

(*) É CCO da ISEE Retail Solutions, 
empresa especialista em gestão e 
criação de conteúdos de produtos 

para e-commerce. http://isee.com.br/

Sua loja virtual converte o 
máximo possível? Conheça 
o conceito de Perfect Store

Pedro Lage (*)

News@TI
HOLDEN Recruiting Talents agiliza processo 
de recrutamento e seleção em 40%

@Para se tornar referência nacional em recrutamento e seleção, 
a HOLDEN Recruiting Talents vem investindo para aperfeiçoar 

seus serviços, oferecendo cada vez mais qualidade e assertividade 
aos processos dos seus clientes. Recentemente, a empresa passou 
a utilizar o Compleo ATS (Applicant Tracking System) – serviço de 
recrutamento e seleção que traz as últimas tendências do mercado 
para ajudar empresas a contratar os melhores talentos de forma mais 
fácil e ágil e automatizada. “Já estamos consolidados no mercado 
local, mas temos o objetivo de sermos reconhecidos em todo o país, e 
certamente o Compleo irá nos ajudar a atingir essa meta”, afi rma Jonas 
Kaffka, diretor de negócios da HOLDEN. Fundada em 1998, a empresa 
possui sede em Porto Alegre (RS), unidades em São Paulo (SP), Rio de 
Janeiro (RJ) e Campinas (SP), e mais de 500 clientes em todo o Brasil.

Novo recorde em ataques DDoS de alto volume

O ataque recorde de negação de serviço, de 1,71 Terabit por segun-
do, foi registrado no dia 5 de março pelo sistema de monitoração 

ATLAS, da NETSCOUT Arbor, contra um provedor de serviços dos 
Estados Unidos. Poucos dias antes, no dia 28 de fevereiro, verifi cou-se 
o primeiro ataque DDoS superior a 1 Terabit, que atingiu a infraes-
trutura da plataforma de desenvolvimento de software GitHub. No 
dia anterior, 27, o blog da NETSCOUT Arbor, chamava atenção para 
o perigo, inclusive no Brasil, de ataques DDoS utilizando servidores 
memcached como “arma” de lançamento, como ocorreu nos dois 
casos de volumetria superando a marca do Terabit. A equipe ASERT 
(Security Engineering and Response Team) da NETSCOUT Arbor 
vem observando o crescimento desse método de ataque – responsável 
pelos dois recentes recordes de ataques volumétricos – também no 
espaço cibernético brasileiro.

Conectividade e 
otimização de espaço

A Positivo Tecnologia amplia sua linha Positivo Master, focada 
em atender às funcionalidades requisitadas pelo segmento cor-
porativo em dois pilares: tecnologia de ponta e confi ança. Desta 
vez, a novidade é o minidesktop Positivo Master C820 com oito 
portas USB 3.1, voltado à plataforma high-end ao oferecer mais 
segurança e gerenciamento remoto avançado com tecnologia 
Intel vPro. O novo equipamento é ultracompacto e fl exível, com 
possibilidade de uso em diversas posições e arranjos. Ele ainda 
entrega alta performance com baixo consumo de energia.

O Master C820 otimiza ao máximo o espaço de trabalho e pode 
ser posicionado na mesa na posição vertical ou horizontal ou 
ainda atrás no monitor, com a instalação do suporte VESA, se 
assemelhando a um all-in-one. O equipamento é muito versátil ao 

Manuella Lima (*)

Todas essas referências são válidas e muito úteis em algumas 
fases da vida do negócio, mas acredite: antes de tudo, é 
importante fazer um exercício para entender o que você 

pode fazer ou já estar fazendo para falir seu e-commerce.

Se você está lendo este artigo, muito provavelmente já empre-
ende ou apresenta algum interesse em negócios online. Diante 
disso, já enfrentou desafi os, momentos de dúvida, receios e 
talvez já tenha até pensado em desistir algumas vezes. Chegou 
a hora de conferir se você está no caminho certo para falir seu 
negócio online ou se ainda pode contar com algum tempo de vida 
empreendedora na Internet.

1. Não faça um plano de negócios

A primeira dica para ter um negócio predestinado à falência é 
não planejar, esteja você iniciando um empreendimento, ou com 
seu negócio online já em andamento. O planejamento proporciona 
uma visão mais ampla do seu negócio, dos concorrentes e dos 
clientes, além de proporcionar uma visão de médio e longo prazo 
da gestão de custos e a possibilidade de traçar planos alternativos 
para imprevistos. Portanto, não planejar e não reavaliar o plano 
constantemente são um tiro certeiro rumo à bancarrota.

2. Não aposte na tendência mobile

De acordo com a Pesquisa Anual do Uso de TI, divulgada pela 
Fundação Getúlio Vargas em 2017, o Brasil já conta com mais de 
200 milhões de smartphones em seu território, sendo cerca de 1 
aparelho por habitante. Mas não é por isso que sua empresa vai 
perder tempo se antecipando a apostar na tendência de acesso e 
vendas via mobile, certo? Afi nal de contas, se a ideia é falir, você 
deve esquecer completamente como deixar seu site responsivo 
e facilitar o check out na hora das compras. Isso fi ca para as 
empresas que querem ter um futuro de sucesso.

3. Não adote uma estratégia omnichannel

Omni o quê? Omnichannel! Essa expressão chegou com tudo 
no Brasil, nos últimos anos e ainda deixa muita gente de cabelo 
em pé. Ter uma estratégia omnichannel signifi ca entender em 
que canais seus clientes estão, expor sua marca e contemplar 
grande parte desses canais na hora da venda. Para obter uma 
falência de sucesso, você tem dois caminhos principais a seguir, 
dependendo do seu “não planejamento”: 1) Tentar se colocar 
impulsivamente em todos os canais possíveis, sem ter uma estra-
tégia adequada para isso; 2) Ou ignorar a tendência multicanal e 
continuar fazendo publicidade o mais tradicionalmente possível.

4. Não invista em estratégias de marketing online

Outra dica fundamental para passar despercebido perante seus 
concorrentes e clientes e fi car bem longe da internet. Afi nal de 
contas, apesar do crescimento signifi cativo da rede mundial de 
computadores, bom mesmo para acabar com as chances do seu 
negócio é fi car longe dessa agitação toda, certo?

5. Não perca seu tempo com redes sociais

O mesmo funciona para redes sociais. Para permanecer fi rme 
rumo à falência do seu e-commerce, ignore completamente a 
existência das redes sociais. Ah! Já tem um perfi l criado em 
alguma delas? Não se preocupe, ainda dá tempo de fracassar 
em sua estratégia. Basta não cuidar da identidade da sua marca 
online; postar pouco, ou quase nada e, quando publicar algo, ser 
completamente desalinhado com o que se propõe o seu negócio. 
Seus clientes vão correr de você e, quem sabe, ainda falar mal 
do seu negócio nas redes.

Como falir seu 
e-commerce em 10 passos
Passeando pelos diversos editoriais de negócios, economia e empreendedorismo disponíveis no vasto 
universo da Internet, não é difícil encontrar mensagens de otimismo, superação, casos de sucesso, 
muitas dicas e estratégias de como fazer suas vendas e popularidade decolarem na Web

6. Não se interesse em conhecer seu cliente

Um segredo precioso para quem deseja acabar com um ne-
gócio, especialmente online, o quanto antes: não dê ouvidos a 
seus clientes. Atendê-los mal, não fazer um acompanhamento 
pós-venda e não pensar em produtos que eles queiram consumir 
é chave para abrir as portas do fracasso. Afi nal de contas, quem 
precisa de clientes?

7. Não olhe para seus concorrentes

Se, para falir seu e-commerce, você não precisa dar ouvidos 
aos seus clientes, o que dizer então dos concorrentes? Ignore-os. 
Prestar atenção na concorrência aumenta muito suas chances 
de melhorar suas estratégias e um negócio bem destinado ao 
insucesso jamais se preocupa com isso. Portanto, para reduzir 
muito as chances de sucesso de sua loja online, esqueça tudo o 
que ouviu falar sobre benchmark e vantagem competitiva.

8. Não invista em novas tecnologias

Todos os dias surgem novas ferramentas e tecnologias para 
facilitar o trabalho do empreendedor. Mas, em time que está 
dando certo não se mexe, certo? Então, para que seu negócio 
possa estar com dias contados de sobrevivência, não aposte em 
novas tecnologias e permita que sua loja online seja engolida pelas 
mudanças, sem fazer adaptações e melhorias em seus processos 
e ferramentas. Que tal experimentar um site não responsivo e 
que demora um bom tempo para carregar? Ou, quem sabe, só 
aceitar pagamentos à vista, porque não confi a na segurança dos 
meios de pagamento? Estar obsoleto é uma excelente estratégia 
para ser abandonado por seus clientes. 

9. Não fi que de olho nas tendências

Assim como no caso das tecnologias, uma opção para ser 
surpreendido e ter uma virada negativa no seu negócio é viver 
o hoje, ignorar completamente as tendências do seu segmento 
e do ramo de e-commerce em geral. O dinamismo dos negócios 
online vai fazer sua loja online comer poeira e fi car pra trás antes 
do que você imagina.

10. Não aprenda com seus erros

Por fi m, sabemos que no decorrer da história, a vaidade já 
naufragou muitos projetos destinados ao sucesso. Portanto, uma 
das melhores maneiras de falir seu negócio é não aprender com 
seus erros, não ouvir seus colaboradores, sócios, parceiros, nem 
interpretar os sinais do mercado para estabelecer planos mais 
efi cientes. Ou seja, repetir estratégias mal sucedidas incansavel-
mente pode enterrar seu negócio defi nitivamente.

Se você leu esses dez passos e ainda está se perguntando o 
porquê de estarmos dando dicas para falir um e-commerce, é 
hora de deixarmos claro que tudo não passa de uma grande iro-
nia e o nosso verdadeiro conselho é que você siga exatamente o 
contrário desses passos. Afi nal, desejamos sucesso e vida longa 
para seu e-commerce.

Essas dicas são fruto da experiência dos consultores Nuvem 
Shop, plataforma de e-commerce com mais de 18.000 lojas ativas. 
Para continuar no clima e descobrir mais, acesse a série de vídeos 
sobre como NÃO ser um empreendedor de sucesso.

(*) É Especialista em Branding da Nuvem Shop, plataforma de serviços de 
e-commerce líder na América Latina com 18 mil lojas ativas.

suportar monito-
res e uma grande quan-
tidade de dispositivos com oito 
portas USB de alta velocidade, dez vezes 
mais rápidas que a USB 2.0. Conta com mais 
segurança graças ao chip TPM, que possibilita 
criptografi a de dados via hardware, e sensor de 
intrusão, para proteção contra a violação do hardware. Conta com 
a tecnologia Intel vPro para contribuir com a redução de gastos 
de TI por meio do gerenciamento remoto e seguro do parque de 
máquinas. Adicionalmente, com foco em reduzir custos pós-venda, 
traz recursos como o Intel ATM – Active Management Technology, 
que facilita a manutenção à distância, o gerenciamento remo-
to para a força de trabalho móvel e a limpeza de disco rígido. 
Ademais, a máquina suporta a tecnologia de virtualização Intel 
VT-d, caracterizada pelo uso de vários sistemas operacionais e 
aplicativos em partições independentes.

O Positivo Master C820 está à venda por preços a partir de 
R$ 2.400. Este e os demais produtos da linha Positivo Master 
são desenvolvidos pensando na atualização e no suporte pré e 
pós-venda. São máquinas robustas e resistentes para empresas 
que buscam sua utilização para alta produtividade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Minidesktop Positivo Master C820
• Sistema operacional: Windows 10
• Memória RAM: Até 32GB DDR4, 2x slots
• Armazenamento: Até 1TB de HD ou até 256GB de SSD
• Portas e conexões: 8 portas disponíveis de USB

www.positivotecnologia.com.br.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta segunda é o vigésimo quarto dia da lunação. A Lua fi ca fora de curso em Capricórnio no começo da tarde até ingressar 
em Aquário as 19h46. Por isso a imaginação torna-se grande aliada para se encontrar soluções no trabalho. É melhor não se 
envolver com tarefas minuciosas e cheias de detalhes. Não estamos atentos o sufi ciente para lidar com isso. Até o início da noite 
será melhor manter a rotina, evitando inovações e fazendo apenas o que tenha sido bem pensado e programado anteriormente. 
Com a Lua em Aquário a noite será ótima para manter contatos e contar com o apoio dos amigos e familiares. Relacionamentos 
serão intensos e as amizades e a família darão momentos felizes.
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Aumenta o interesse pela vida e por 
atividade que o faça viver um bom 
momento na relação social. O amor 
ao conforto e aos ambientes belos 
irá ativar a relação sexual neste 
fi nal de ano astral. Relacionamentos 
serão intensos e as amizades e a 
família darão momentos felizes. 
67/467 – Cinza.

Atitudes passionais que serão 
responsáveis por crises no amor, neste 
período mais negativo com a Lua fora 
de curso a tarde. Melhora o retorno 
através do trabalho pela dedicação e 
esforço pessoal. Os relacionamentos 
sociais e o romantismo estarão em 
destaque neste começo de semana. 
33/433 – Azul

Problemas pessoais tumultuam a vida 
afetiva e diminuem a intensidade 
sexual. Precisa manter bom 
relacionamento com seus familiares 
e será mais fácil viver o fi nal do 
dia na rotina do lar. O lado sensual 
harmônico e belo deve ganhar 
destaque esta semana quando o 
romantismo é maior. 52/152 – Branco.

Pode ser levado a situações de 
rompimento brusco nas amizades 
nesta semana antes que comece um 
novo ano astral. Aguarde no próximo 
mês de abril sua vida vai melhorar 
muito, com benefícios inesperados 
e até um negócio importante em 
que terá cooperação para progredir. 
98/198 – Cinza.

Prepare-se para algo novo que virá 
nesta semana nesta nova lunação 
que antecede o novo ano astral. 
Evite enganos e a atitude de impor 
suas condições aos outros, assim 
sofrerá perdas fi nanceiras. Mantenha 
o brilho que atrai novos contatos e 
amigos. 67/867 – Amarelo.

Começo de semana positivo para 
encontros sociais e afetivos, viagens 
e contatos íntimos. Evite as atitudes 
que gerem rompimentos, criticando 
ou apontando defeitos que acabam 
afastando alguém de seu convívio. 
Mantenha a rotina e evite mudanças 
que não foram bem pensadas. 
99/399 – Verde.

Intensa felicidade com as relações 
sentimentais ficando ainda mais 
sólidas. O descanso e os momentos de 
lazer serão muito benéfi cos no amor. 
Uma viagem será feliz se realizada 
até o fi nal do mês de março. Maior 
atenção também para o lazer nesta 
segunda se faz necessária. 12/612 
– Amarelo.

Com a Lua minguando cresce o 
estímulo para encerrar as situações 
com a liberdade de cada para fazer 
o que gosta que será o principal 
combustível da vida a dois. Mesmo 
assim corre perigo de alguma 
decepção sentimental. Mantenha 
as relações sexuais bem ativas. 
90/590 – Cinza.

A falta de diálogo volta a perturbar 
o ambiente e trará br igas, 
desentendimento e separações. 
Evite cometer excessos de bebidas 
ou alimentares, que prejudiquem 
ainda mais a saúde. Mantenha sua 
boa disposição física e mental e terá 
uma ótima segunda-feira. 25/525 – 
Escuras.

Bom dia para os trabalhos, os 
negócios, para a saúde, mas não 
para os assuntos sentimentais. 
Sexualmente terá mais chance de 
satisfazer-se e fazer a pessoa amada 
mais feliz. Cuide de sua saúde 
fazendo exercícios e atividades 
físicas. Relaxe um pouco mais nesta 
segunda. 82/782 – Amarelo.

Evite variar demais, mantenha 
a constância nas relações e não 
prejudique sua imagem com 
conversas desgastantes. A situação 
fi nanceira só melhora através da sua 
dedicação e empenho ao trabalho. 
Pode melhorar ou piorar seus 
ganhos com o Sol indo para a casa 
do dinheiro. 28/528 – Azul.

Terá ajuda de alguém para suas 
realizações pessoais.  Procure 
realizar suas tarefas com prazer, 
tornando-as mais leves, em vez de 
reclamar delas todo o momento. 
Os sentimentos ganham o tempero 
gostoso do que é quente sensual e 
envolvente. 10/410 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 12 de Março de 2018. Dia de Santo Inocêncio I, São 
Bernardo de Cápua, São Gregório I e Dia do Anjo Manaquel, cuja virtude é 
o caráter. Hoje é o aniversário das cidades de Recife e de Olinda, no 

Pernambuco. Aniversariantes famosos: a cantora e atriz Liza Minnelli que 
faz 72 anos, o cantor James Taylor que nasceu em 1948, o cantor Donizetti 
completa 47 anos e a atriz carioca Juliana Silveira que nasceu em 1980.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é agradável e charmoso, e também é muito 
animado; gosta de coisas empolgantes. Possuidor de muita percepção e mente 
curiosa, por isso poderá se envolver com misticismo. Tem muita habilidade para 
divertir e encantar as pessoas, é inteligente e ambicioso e por isso se divide 
entre as recompensas fi nanceiras e o desejo de cumprir seus ideais. Sabe lidar 
bem com o medo daquilo que não conhece, a não ser, talvez, ao receio pela 
morte por considerá-la uma interrupção inoportuna de sua vida, com a qual 
normalmente nunca fi ca totalmente satisfeito e a qual busca mudar muitas 
vezes. Uma de suas características mais notáveis é a sinceridade.

Dicionário dos sonhos
GRAVIDEZ – Se quem sonha é casada, aumento de 
família. Solteira, irá romper em breve uma ligação 
sentimental. Sendo viúva: logo conhecerá alguém. Sentir 
que está grávida, aviso de mudança. Dar à luz a um 
bebê, indica sorte no jogo durante três dias. Alguém da 
família, amiga ou conhecida grávida: melhoria da posição 
fi nanceira. Números de sorte: 09, 23, 46, 61 e 97.

Simpatias que funcionam
Para conseguir um emprego melhor: Acenda 2 
velas brancas para São José e peça para ele ajudá-la a 
conseguir um emprego melhor do que o atual. Quando o 
seu pedido for atendido, você deverá acender sobre um 
pires branco 1 vela branca, durante 7 domingos seguidos. 
E não se esqueça de fazer uma oração de agradecimento 
ao santo. Enterre as sobras da vela num jardim.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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PR
ORTODOXIA

EURASIANO
PSICMISS

IAÇAIÃ
DOMOAD
EFALEE

INTERNAUTA
EGEUNEM
DANILOB

TOROROMU
SVBANAL
TAMARGA

REGRESSAR

Conformi-
dade com
doutrina
religiosa

Metal
usado na
agulha da
bússola

Pio (?), o
papa

durante a
2a Guerra

Orixá
feminino
das tem-
pestades

O povo tur-
co, pela lo-
calização 

do seu país
"Pequena

(?) Sunshi-
ne", filme 
americano

Platão,
em

relação a
Sócrates

Usuário da
rede mun-
dial de In-
formática

Stan (?),
criador do

Hulk
(HQs)

Filho de
Pandion e
rei de Ate-
nas (Mit.)

(?)
Caymmi,
músico

brasileiro

Parte da
blusa que
cobre o
braço

Letra do 
dígrafo em

"passe"
(Gram.)
A laranja
usada no
curaçau
(Cul.)

Retumbar
(o sino)
Passear;
vaguear 

Psicologia
(abrev.)

Explica-
ção usual
para a ge-
nialidade
precoce

Fruto 
energético

Arfar;
arquejar 

Voltar;
retornar

Dique do
(?), ma-

nancial da
cidade de
Salvador

Sequer;
ao menos

Fêmeas da
alcateia

(?) Nova,
estilo mu-
sical do
séc. XIV

Simples;
vulgar

Para mim

El. comp. 
de

"joguete"

O menor periquito
brasileiro (bras.)

Autoridade máxima durante o
pleito eleitoral, escolhida entre

ministros
do STF

Revigorar

El. comp.
de "ma-
cropsia"

Sílaba de
"graça"
Estar de
acordo

3/ars — lee. 4/egeu — miss. 9/deambular — eurasiano — ortodoxia. 15/presidente do ste.
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Nota-cine
Primavera, um fi lme feito ao longo de mais de 20 

anos, fi nalmente vai estrear. A exibição aconteceu 
em Lisboa, no dia 3 de março, no FESTin - Festival 
Itinerante da Língua Portuguesa, o mais importante 
de Portugal. A história conta a saga de uma família 
de origem portuguesa e traz elenco estelar de mais 
de 40 atores em trajes de época. O fi lme acabou 
adquirindo importância histórica, sendo o último 
trabalho de Ruth Escobar, falecida em outubro de 
2017, e de Emílio di Biasi que teve aposentadoria 
precoce. Entre os demais atores estão Ana Paula 
Arósio (único trabalho ainda inédito da atriz), Ruth 
de Souza (ainda na ativa aos 94 anos), Marília Ga-
briela, Werner Schunneman, Débora Duboc, Carlos 
Casagrande, Jairo Mattos e Nelson Baskerville, entre 
outros importantes nomes da cena paulistana e 
carioca. A estreia marca a volta do multipremiado 
cineasta Carlos Porto de Andrade Júnior . Outro 
atrativo é a música original, composta por Eduardo 
Queiroz, também autor da trilha sonora, além da 
interpretação da cantora portuguesa Eugenia Melo 
e Castro na canção de encerramento. A montagem, 
de Emerson Brandt, utiliza também imagens de 
arquivo, em diversos formatos o que, curiosamente, 
fez com que os organizadores do FESTin escalassem 
“Primavera” para concorrer entre os documentários. 
(www.primaveraofi lme.com). 

Infantil
O espetáculo, com atores e bonecos, tem como 

cenário um livro grande e colorido. Um contador de 
histórias (Brincante) abre o livro e, dele, surgem 
uma fada, uma bruxa e músicos tocando e can-
tando um desafi o. Os personagens se apresentam 
e convidam o público para assistir às histórias do 
livro, recolhidas por todo o Brasil, e também para 
aprender brincadeiras e jogos de diversas regiões 
do país. As histórias falam de fadas, bruxas, rei, 

príncipe disfarçado de mendigo e do universo 
infantil. O Brincante é constantemente interrom-
pido pela bruxa, que o proíbe de contar histórias 
com fi nal feliz, em que ela sempre leva a pior. É 
armada, assim, uma grande confusão. Com Aládia 
Cintra, Elizabeth Cavalcante e Geraldo Fernandes 
| Músicos: Joilson Santos (Violão, Flauta, Teclado) 
e Darcy Marolla (Percussão).

 
Teatro de Arena Eugênio Kusnet, R. Dr. Teodoro Baima, 94, 

Vila Buarque. Sábados e domingos às 16h. Ingressos: 20 e R$ 10 
(meia). Até 01/04. 

Julia Pittier e Daniel Ayres.

O Duo Badulaque, formado por Julia Pittier e Daniel Ayres, 
lança o CD O Dinossauro E O Dragão acompanhado pelo per-
cussionista Bruno Prado, que produziu o disco. Com canções 
inéditas e sucessos de carreira, o álbum e o show embalam 
diversas gerações com uma sonoridade inventiva, linguagem 
lúdica, percussão corporal e utilização de instrumentos e objetos 
inusitados. A proposta do Badulaque é criativa e experimental e, 
neste projeto, eles se reinventam com novas bugigangas eletrô-
nicas que fazem as batidas no corpo e nos badulaques virarem 
sons superpotentes. A cada apresentação desta temporada, a 
dupla, que também integra a banda Palavra Cantada e o grupo 
Batuntã, recebe um músico convidado e, juntos, apresentam 
às crianças as técnicas de cada instrumento musical. No dia 
17, o show contará com André Hosói no bandolim e guitarra. 
No dia 24, Gabriel Levy toca acordeon, dia 31 Ana Friedman 
toca piano e em 07/04, último show da temporada, Anderson 
Quevedo integra a banda com instrumentos de sopros.

Serviço: Sesc 24 de Maio, Centro. Sábados das 12h às 13h. Ingresso: R$ 17. 
Até 7/04.

Pedro Casali

Ator e comediante, 
Pedro Casali estreia, 
no próximo dia 16, 
“Solo Ideal: Arenoso”

Neste solo de comédia 
apresenta um espetá-
culo em homenagem 

ao seu falecido pai. Com um 
jeito peculiar de observar a 
vida, o ator coloca com bom 
humor suas experiências 
pessoais no palco. A ideia do 
texto surgiu depois da morte 
do seu pai em 2006, Casali 
começou a escrever piadas 
sobre o delicado assunto, 
com a intenção de amenizar 
a dor. Com o passar do tempo 
foi aprimorando e criando um 
roteiro, enquanto se dedica-
va ao stand-up com temas 
mais comuns. “Num show de 
stand-up, você tem em média 
15 minutos no palco, dessa 
forma é mais difícil falar de 
temas tão sensíveis. Já no 
solo, é possível abordar essa 
narrativa dramática e a con-

Rindo da morte
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dução é mais natural”, explica.  
Filho de uma brasileira 

com um argentino, criado em 
Ilhabela no litoral paulista, 

conta que sofria bullyng na 
infância. O pai sempre foi seu 
incentivador e buscava no 
humor uma forma de encarar 

os momentos mais difíceis.

Serviço: Pequeno Ato, R. Doutor Teodoro 
Baima, 78, Vila Buarque, tel. 99642-8350. 
Sextas às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 27/04.

Lançamento
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O Teatro Kaus Cia Experimental realiza a leitura da 
peça “Fausto”, texto do dramaturgo cubano Reinaldo 
Montero. Fausto é o protagonista de uma popular lenda 
alemã que fala de um pacto com o demônio. Na obra 
literária, Fausto, para superar os conhecimentos de 
sua época, evoca espíritos e, por fi m, Mefi stófeles, que 
estará a seu serviço, em troca da sua alma. A peça do 
dramaturgo cubano Reinaldo Montero, com tradução 
do saudoso crítico e pesquisador Sebastião Milaré, 
transporta o mito deste homem que vende sua alma 
ao Diabo para Cuba. Com Alessandro Hernandez, 
Amália Pereira, Angelo Coimbra, Evandro Netto e 
Vera Monteiro. 

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, 
Bom Retiro, tel. 3221-4704. Quarta (14) às 20h. Entrada franca.

Reinaldo Montero

Abundância
Viva de forma abundante. Como é quando você vive 
a sua vida com uma idéia de ter sempre o sufi ciente 
de tudo o que é importante para você? A Abundância 
não se trata estritamente de riqueza material. Trata-
se de viver a sua vida com o conhecimento de que 
há o sufi ciente para todos e de viver uma vida feliz 
e satisfatória. Em essência, viver com abundância 
é viver bem e prosperar. Hoje, torne-se íntimo com 

o momento presente e se concentre no que é bom 
em sua vida. Mantenha um diário de gratidão e saiba 
que este fl uxo de energia abundante está sempre 
aberto e disponível. Escolha mergulhar os dedos dos 
seus pés, ou mergulhe totalmente, e espere que as 
coisas saiam ainda melhores do que o planejado. O 
Pensamento para hoje é: “Adoro este incrível fl uxo 
de abundância infi nita a que estou ligado.” E assim 
é. Você é muito amado e apoiado, sempre. - Os Anjos 
e Guias - Sharon Taphorn.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Leitura
Divulgação



INICÍO A COLUNA comentando o novo ‘Manual de Con-
duta’ da Record TV que passou a circular a partir da semana 
passada na emissora. Com essa determinação os funcionários da 
Record terão que andar na linha  a partir de agora até porque 
as punições serão desde advertência até demissão para quem 
não cumpri-las.

ESSE ‘MANUAL DE CONDUTA’ atinge também a ‘sensua-
lidade desmedida e o comportamento no ambiente de trabalho”, 
como atos libidinosos  e obscenos, onde os colaboradores da 
emissora serão observados . A prática de jogos de azar por 
exemplo como bolão, loterias entre outros está proibida entre 
funcionários.

A BEM DA VERDADE, A RECORD TV quer coibir a liber-
dade de comportamento de seus colaboradores de uma forma 
mais rígida obrigando-os a seguir uma cartilha dentro do seu 
seguimento religioso. O respeito e a postura dentro de um am-
biente de trabalho é primordial, mas determinadas exigências 
ultrapassam o limite dos direitos.

ROBERTO CARLOS AOS 76 ANOS, SURPREENDEU em 
mais uma entrevista coletiva  ao dizer que continua esperando o 
grande amor de sua vida. Essa afi rmação se deu em virtude da 
sua ex mulher, a atriz Mirian Rios, ter postado nas redes sociais 
que ele ainda é o grande amor de sua vida.

O CANTOR QUE TEM PLANOS DE UM LANÇAMENTO 

DE UM CD com 12 músicas inéditas para este ano, foi claro e 
objetivo: “Não há nenhuma possibilidade de uma reconciliação 
com minha ex-mulher. Acredito que algo ainda possa acon-
tecer  nesse sentido na minha vida, mas passado é passado”, 
enfatizou o rei.

WILHIAN WAACK DEU SUA PRIMEIRA ENTREVISTA 

NA TV depois de ser demitido da Globo por ‘comportamento 
racista’. Ele afi rmou no programa do Porchat (Record) que, de 
um modo geral, se sente injustiçado até porque o que ele disse 
na época  foi em tom de brincadeira.

O JORNALISTA, AFIRMOU TAMBÉM NÃO TER MÁ-

GOA DA GLOBO, porém acredita que não havia necessidade 
para tal atitude, mas a vida segue. Quanto ao seu futuro, fará 
um programa na internet , igual o que apresentava na Globo 
News, ‘Painel’,  com debates sobre diversos assuntos. Sua estreia 
nessa nova fase será em abril.   

‘AGORA É COM DATENA’ É A NOVA ATRAÇÃO DA 

BAND a partir do dia 15 de abril . Será um programa de varie-
dades, com direito a auditório, convidados e games. O progra-
ma poderá, inclusive, contar com uma adaptação do formato 
israelense ‘Raid The Cage’, um jogo de perguntas e respostas 
misturando com uma corrida contra o tempo.

FRASE FINAL: A gente foge da solidão quando tem medo 
dos próprios pensamentos.

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

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

ou ligue para
netjen@netjen.com.br T : 3106-4171

São Paulo, sábado a segunda-feira, 10 a 12 de março de 2018 Página 9

Assim, ele é um componente essencial de nossos corpos, 
dos alimentos que ingerimos, das roupas que vestimos e 
também do combustível que utilizamos. Nos alimentos, 

este elemento encontra-se presente na forma de carboidrato em 
pães, massas, arroz, batata, frutas e vegetais.

Durante o seu ciclo na natureza, o carbono entra constante-
mente na atmosfera na forma de dióxido de carbono (CO2), me-
tano e outros gases e, ao mesmo tempo, é retirado da atmosfera 
pelas plantas por meio da fotossíntese, processo no qual o CO2 
é absorvido e incorporado à biomassa das plantas na forma de 
carboidratos durante o seu crescimento.

Átomos de carbono estão constantemente sendo trocados 
entre organismos vivos e mortos, atmosfera, oceanos, rochas e 
solo. Segundo a ONU, a faixa mais superfi cial do solo do nosso 
planeta armazena cerca de 2,2 trilhões de toneladas de carbono, 
três vezes mais do que o nível contido na atmosfera, sendo um 
importante reservatório de carbono. Esse estoque é realizado por 
meio da entrada de detritos de plantas e animais no sistema, os 
quais são decompostos por organismos do solo, os quais reciclam 
os nutrientes e os disponibilizam para as plantas do próximo ciclo.

Os fertilizantes têm um papel relevante a desempenhar nesse 
processo, uma vez que são responsáveis por oferecer às plantas 
os nutrientes necessários ao seu pleno desenvolvimento, privile-

giando o crescimento vegetal, e, com isso, melhorando a ciclagem 
do carbono da matéria orgânica. Esclarecer a população sobre 
os benefícios dos fertilizantes para a produção de alimentos de 
qualidade, em larga escala e, com isso, o barateamento da cesta 
básica, são os principais objetivos da iniciativa Nutrientes para 
a Vida (NPV), lançada no Brasil há cerca de um ano.

A NPV está diretamente ligada à melhoria da qualidade de vida, 
seguindo os mesmos preceitos de sua coirmã e inspiradora, a 

Na atmosfera na CO2 é retirado pelas plantas por fotossíntese, 

é absorvido e incorporado à biomassa das plantas na forma de 

carboidratos durante o seu crescimento.

Dieta à base
de carbono: que delícia

O carbono é fundamental para a vida do ser humano, das plantas e dos animais, tendo em vista que 
ele é a estrutura das moléculas orgânicas

Nutrients For Life, que já colhe frutos nos Estados Unidos, onde 
surgiu, e em outros países como Canadá, México e Colômbia. O 
foco não é apenas mostrar o quanto os fertilizantes são essen-
ciais para o desenvolvimento das plantas, mas também como 
eles proporcionam melhor qualidade nutricional aos alimentos.

Carlos Eduardo Pellegrino Cerri, engenheiro agrônomo e pro-
fessor no Departamento de Ciências do Solo da Esalq, explica que 
as variedades de plantas com características distintas conferem 
melhores condições para o enriquecimento do solo em carbo-
no, pois oferecem substratos variados necessários para que os 
organismos do solo possam atuar no processo de decomposição 
da matéria orgânica e consequente liberação de nutrientes que 
podem ser absorvidos pelas plantas. 

“O ideal é que as plantas com características distintas sejam 
aportadas ao solo continuamente para que essa quantidade de 
carbono fi que acumulada. Isso irá proporcionar sustentabilidade 
ao sistema produtivo. Para isso, há técnicas importantes, como, 
por exemplo, a rotação de culturas e o plantio direto, que con-
servam e diminuem a exaustão do solo”. O engenheiro agrônomo 
destaca, ainda, que é possível obter maior controle da erosão 
dos solos a partir desses processos de estocagem de carbono. 

“Os materiais orgânicos podem ajudar na estruturação do 
solo e torná-lo menos suscetível ao processo erosivo. Aqueles 
depositados na superfície, como restos de plantas, ajudam a 
atenuar esse processo, pois absorvem a energia cinética das 
gotas de chuva, que, desta forma, não incidem diretamente no 
solo e sim no material orgânico depositado na superfície do solo. 
Esse material estocado na forma orgânica afeta positivamente 
as condições físicas, químicas e biológicas do solo, deixando-o 
favorável ao desenvolvimento das plantas”, fi naliza (NPV).

Nos alimentos, o carbono encontra-se presente na forma de 

carboidrato em pães, massas, arroz, batata, frutas e vegetais.
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Usina Açucareira Paredão S.A. - CNPJ/MF nº 
61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 19.04.18 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Usina Açu-
careira Paredão S.A. a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 19 de abril de 2018, às 09:00hs, na sede 
social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 123, 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), 09 de março de 2018. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Marcia Milena Pivatto Serra (*)

Apesar das conquistas fe-
mininas, muito ainda temos 
que avançar com relação ao 
trabalho feminino. 

O primeiro passo é entender 
que a mulher não está entrando 
para o mercado de trabalho 
somente agora, uma vez que 
sempre desempenhou impor-
tantes papéis no modelo de pro-
dução familiar, trabalhando na 
roça, juntamente com marido e 
fi lhos. E, ainda assim, só recebia 
reconhecimento pela respon-
sabilidade na manutenção do 
equilíbrio doméstico, o que já 
demostrava a dupla jornada das 
mulheres brasileiras.

Em 1920, nas indústrias 
paulistas as mulheres repre-
sentavam 29% da mão de obra 
e 58% no ramo têxtil e somente 
a partir da década de 70 foi que 
a participação feminina passa 
a abranger outras camadas 
sociais. Esses dados históricos 
mostram que o modelo de pai 
provedor e mãe responsável 
exclusivamente pelo lar existiu 
apenas para algumas classes 
socioeconômicas que não 
representavam a maioria da 
população.

O segundo equívoco é co-
locar as mulheres como as 
responsáveis pelas tarefas do-
mésticas, pelo cuidado com os 

fi lhos, enfermos e idosos, essa 
responsabilidade deve ser com-
partilhada com o marido, e até 
mesmo com outros membros 
da família.

Dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(PNAD) revelam que entre 
2004 e 2014, houve redução 
nas horas dedicadas, pelas 
mulheres, aos afazeres do-
mésticos (de 22,3 para 21,2 
horas semanais), sendo que os 
homens mantiveram o mesmo 
tempo, 10 horas. Ainda assim, 
é comum encontrarmos mulhe-
res dizendo “meu marido ajuda 
nas tarefas domésticas”. 

Entretanto, o termo “ajuda” 
traz implícito a ideia de colabo-
rar com a tarefa que é de outra 
pessoa, sendo que na realidade 
a divisão deve ser igual, pois é 
de responsabilidade de todos 
que usufruem desses serviços.

O simples compartilhamento 
das obrigações domésticas pos-
sibilitaria alteração na forma 
como as mulheres são vistas 
fora de casa, uma vez que o 
homem que tem essa divisão 
no seu ambiente familiar, leva 
esse outro olhar para o mercado 
de trabalho, o que poderia levar 
a uma menor diferença entre 
cargos e salários

(*) - É professora de Engenharia
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, em Campinas.

A mulher e dupla jornada: 
velhos conhecidos

Reprodução

Sorocaba - Desde janei-
ro deste ano, pesquisadores 
vasculham as matas ciliares 
de afl uentes dos Rios Pardo e 
Turvo, na região de São José 
do Rio Preto, em busca de uma 
raridade. Com equipamentos 
como binóculos, fi lmadoras e 
gravadores, eles tentam re-
gistrar a presença do aracuã 
Ortalis remota, ave que se 
acreditava extinta na natureza. 
A rigor, nem se considerava que 
esse pássaro lendário fosse uma 
espécie autônoma, mas uma 
subespécie do aracuã-pintado 
(Ortalis guttata), ave da famí-
lia dos cracídeos, a mesma do 
mutum e do jacu.

De acordo com o ornitólogo 
Carlos Gussoni, coordenador do 
grupo, os primeiros resultados 
são animadores. Nas incursões 
iniciais, a equipe da Sociedade 
para Conservação de Aves do 
Brasil (Save Brasil) registrou 
29 indivíduos da espécie. “Pela 
extensão da área já pesquisada, 
acreditamos que o número fi nal 
pode chegar a pouco mais de 
100 exemplares”, disse. Por 
esse número, segundo o or-
nitólogo, é possível entender 
porque a Ortalis remota já 
é considerada uma das aves 
mais ameaçadas de extinção 
do planeta. 

“O total de indivíduos está 
muito abaixo do limite para 
ser considerado criticamente 
ameaçado”, disse. Uma ave 
nessa condição, a jacutinga, 
típica da Mata Atlântica, tem 
cerca de 10 mil indivíduos no 
Estado de São Paulo. A busca 
pela nova espécie de ave teve 
início a partir de uma pele co-
letada em 1927 e depositada 
no Museu de Zoologia da USP. 
Não havia ave correspondente 
à do couro taxidermizado, mas 

Nas incursões iniciais, a equipe da Save Brasil registrou 29 

indivíduos da espécie.

Projeto vai em busca de 
ave quase desaparecida na 

região de Rio Preto
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se parecia com a pele de aves 
da família dos cracídeos, o que 
levou à crença de que se tratava 
de uma subespécie extinta do 
aracuã-pintado (Ortalis gut-
tata).

Em 2001, porém, o ornitólogo 
norte-americano Edwin Willis 
registrou ter encontrado, entre 
Nova Granada e Barretos, no in-
terior paulista, a ave que podia 
“vestir” a pele guardada no mu-
seu da USP, mas era um pássaro 
diferente do aracuã-pintado. 
Apenas recentemente, após 
estudos científi cos, a Ortalis 
remota foi reconhecida como 
uma espécie plena. Gussoni 
conta que o novo pássaro difere 
do parente mais próximo na 
plumagem e na voz.

“Dá para diferenciar visual-
mente pelo padrão de pintas no 
peito, além da vocalização. Na 
região, a ave é conhecida como 
jacuzinho, por ser menor que 
o jacu, e também por “guarda 
faca”, pois parece falar isso. Já 
sabemos que é uma ave de beira 
de rio, pois todas estavam em 
mata ciliar.”

Os achados se distribuem 
numa faixa territorial que vai de 
Barretos a Rio Preto, restritos 
a uma dezena de municípios. 
“Vimos que a espécie está se 
reproduzindo, pois achamos 
indivíduos jovens em Guapiaçu, 
mas ainda não encontramos 
ninhos”. O projeto “Estimativa 
populacional e conservação do 
criticamente ameaçado Ortalis 
remota”, desenvolvido pela 
Save Brasil, pretende estimar 
o tamanho populacional da 
ave no Estado e desenvolver 
estratégias para salvar a espécie 
da extinção. 

As aves da família dos crací-
deos ocorrem exclusivamente 
no continente americano. Os 
trabalhos seguem até dezembro 
deste ano, com apoio fi nancei-
ro de R$ 63 mil da Fundação 
Grupo Boticário. Ao fi nal, será 
proposta a criação de uma uni-
dade de conservação na porção 
territorial mais habitada pela 
espécie, já que, atualmente, 
não existe área protegida no 
espaço paulista ocupado pelo 
Ortalis remota (AE).

FGV 
suspende 
aluno por
3 meses 
após ofensa 
racista

São Paulo - A Faculdade Ge-
túlio Vargas (FGV) suspendeu 
um aluno por três meses por 
ter chamado um estudante ne-
gro da instituição de escravo. 
Segundo o Diretório Acadêmi-
co, a vítima registrou boletim 
de ocorrência por injúria racial 
após tomar conhecimento da 
ofensa. O acusado teria com-
partilhado uma foto da vítima 
em um grupo de WhatsApp 
e dito: “Achei esse escravo 
no fumódromo! Quem for o 
dono avisa!”.

Em nota, a instituição 
afi rmou que “ante a possível 
conotação racista da ofensa, 
fi rme em sua postura de 
repúdio a toda forma de dis-
criminação e preconceito” 
de imediato aplicou “severa 
punição”, conforme prevê o 
Código de Ética e Disciplina. 
Segundo a nota, o aluno 
fi cará suspenso das ativi-
dades curriculares por três 
meses, estando impedido de 
frequentar a escola, sem res-
salva da adoção de medidas 
complementares, a partir 
da apuração dos fatos pelas 
autoridades competentes. 

O Coletivo Negro 20 de 
Novembro da FGV publicou 
uma nota de repúdio em sua 
página em que diz não aceitar 
esse tipo de atitude. “São ati-
tudes como essas que tentam 
tirar os negros e negras da 
Getúlio Vargas [...] iremos 
continuar de pé. Vamos con-
tinuar incomodando. Vamos 
continuar no fumódromo, no 
Diretório Acadêmico e seja lá 
onde quisermos estar. Soltos, 
livres e, se alguém perguntar, 
sem donos” (AE).
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Matheus Rocha – Planeta – Jornalista ansioso, 
abre seu coração e repositório de páginas escritas 
em forma de diário. Seu terceiro livro. Realmente, 
suas páginas denotam uma nítida e voraz busca 
da felicidade. Quem não? Apesar de muito jovem, 
demonstra um teor literário elogiável. Apesar de 
declarar-se notório ansioso, não trata apenas de 

existencialismos tracionadores para baixo. Ao contrário, visa 
palmilhar uma trajetória requintada, plena. Interessante!

Pressa de Ser Feliz

Camila Piva – Ciranda Cultural – Uma proposta 
diferente para uma auto análise e uma ferramenta 
para propor a si mesmo, metas de vida a curta e 
médio prazo. De maneira seriamente lúdica, são 
apresentadas 60 ações, com absoluta interatividade 
do leitor. Gostoso de ler, fazer e principalmente 
pensar. Com muita sensibilidade e respeito, o leitor 

levará um “chacoalhão “, ao realizar as “tarefas” sugeridas em 
cada página. A introspecção é iminente. Ao fi nal é sugerido 
que o leitor, guarde o livro e o reabra ao cabo de 10 anos, para 
uma avaliação. Muito legal! Para qualquer idade, profi ssão e 
ou inclinação.

Viva este Livro!

Gonçalo Silva Junior (Org) – Noir –  Num 
recompensado esforço, o organizador conseguiu 
agrupar e resgatar as memórias desse poeta; can-
tador; boêmio, compositor e contador de causos, 
falecido em 1946. Numa época carente de meios 
difusivos, reinou absoluto. Algumas de suas letras, até 

hoje são lembradas: “Luar do Sertão”, “Flor Amorosa”,  dentre 
tantas outras. Sua verve, permeava o palácio presidencial. A 
homenagem é justíssima e o trabalho louvável! Deverá ser lido 
pelo nossos jovens, não só pela riqueza de fatos, como também 
pelo belo exemplo.

Música & Boemia: A autobiografi a 
de Catulo da Paixão Cearense

Gabriel Oselka - Guido Carlos Levi – Mo-

nica Levi – MG –  Uma importante obra referencial, 
que tem a fi nalidade – e a cumpre – esclarecedora 
quanto à necessidade da imunização. Por incrível que 
possa parecer, muitas pessoas e algumas entidades 

representativas, obstaculizam a prática vacinal. Repleta de fatos 
e fotos, a obra ganha um corpo indubitável a cada página. Deve 
ser lido por pais, professores, religiosos, jovens, enfi m por toda 

nossa vasta sociedade. Muito útil.

Vacinar, Sim ou Não?:
Um guia fundamental

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

Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Apesar das 

dificuldades de 

estabilização da 

economia, o mercado 

de franquias vem 

crescendo no Brasil 

nos últimos anos

É cada vez maior o núme-
ro de empreendedores 
interessados em ex-

pandir as suas marcas ou em 
abrir o próprio negócio. No 
anseio de atingir suas metas, 
todavia, acabam deixando 
de lado uma imprescindível 
análise jurídica do negócio 
que pode ser crucial para sua 
implantação e sucesso.

Segundo recente pesquisa 
da ABF (Associação Brasilei-
ra de Franchising), divulgada 
em novembro de 2017, o 
setor registrou um aumento 
de 7,8% em sua receita no 
3º trimestre de 2017 compa-
rado com o mesmo período 
em 2016. O avanço foi ainda 
maior (11,4%) em relação 
ao resultado do 2º trimestre 
deste ano. O faturamento acu-
mulado nos últimos 12 meses 
representou um aumento de 
receita de 147,7 bilhões para 
159,8 (+8,2%).  

Em meio à diversidade de 
oportunidades, do entusias-
mo e da velocidade de criação 
de novas marcas, notadamen-
te dos famosos fast-foods, 
o business plan (plano de 
negócios) para a formatação 
de novas franquias está cada 
vez mais dependente de um 
planejamento para se identi-
fi car os riscos jurídicos que os 
empresários não conseguem 
enxergar com clareza. Dentre 
eles, as intricadas questões 
contratuais, societárias, tra-
balhistas, tributárias, imobi-
liárias, previdenciárias, pe-
nais, ambientais, contábeis, 
compliance e até mesmo de 
contencioso cível para reso-
lução de confl itos.  

Sob a ótica do direito 
imobiliário, por exemplo, a 
proteção jurídica do ponto 
comercial pode ser decisi-
va para a continuidade da 
unidade franqueada. Muitas 
vezes elabora-se um plano 
empresarial com projeção 
para dez anos, mas se peca 
com a assinatura de um 
contrato de locação que 
impede o exercício de uma 

renovação obrigatória. Nes-
sa situação, o franqueado 
fica à mercê de exigências 
arbitrárias do locador na 
renegociação do contrato 
de aluguel. Por consequ-
ência, o custo mensal pode 
ser gravemente onerado a 
ponto de tornar inviável o 
negócio, obrigando o fran-
queado a fechar suas portas 
precocemente ou procurar 
novo ponto, apenas por um 
descuido contratual.

A alta carga de tributos e a 
burocracia brasileira também 
não podem ser menospre-
zadas no planejamento. A 
opção pelo enquadramento 
tributário (simples nacional, 
por exemplo) deve estar em 
conformidade com as metas 
de faturamento e despesas, 
impactando na margem de lu-
cro com as vendas. Importan-
te também analisar os tributos 
municipais do local onde será 
realizada a operação.

De igual modo, o bom 
gerenciamento do passivo 
trabalhista e previdenciário 
poderá resultar em vultuosas 
economias. Estar atento às 
possibilidades da recente 
Reforma Trabalhista é um 
diferencial relevante para a 
tomada de decisões.

No campo societário e con-
tratual, a circular de oferta, o 
contrato de franquia e o con-
trato social são os instrumen-
tos que regulam o equilíbrio 
da parceria. Deve-se delinear 
precisamente os objetivos; 
as regras de uso da marca 
e do sistema; o pagamento 
de royalties; o processo de 
suporte técnico/operacional 
para a implementação do 
know how; as ações de marke-
ting; as responsabilidades 
de cada sócio; assim como a 
divisão de lucros e forma de 
sucessão no caso de saída ou 
falecimento.

Como visto, as implicações 
jurídicas são inúmeras e po-
dem infl uenciar decisivamen-
te nas fi nanças da empresa. A 
viabilidade do business plan 
da franquia está fortemente 
condicionada a uma visão 
jurídica multidisciplinar do 
negócio, sem a qual o empre-
sário fi cará sujeito a todos os 
tipos de “imprevistos”.

(*) - Coordenador das áreas de 
contencioso cível, família, sucessões 

e arbitragem do FF Advogados 
(ricardo.nascimento@ffl  aw.com.br).

Franquias:
riscos jurídicos

do plano de negócios
Ricardo Teixeira do Nascimento (*)

Página 10 São Paulo, sábado a segunda-feira, 10 a 12 de março de 2018

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

de confi ança, ou 
ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

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.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DANILO DE SOUZA GABRIEL, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Itapevi - SP, 01/12/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Marcos Gabriel e de Katia Regina de Souza Gabriel. A pretendente: NATHÁLIA 
OLIVEIRA DE SANTANA FERREIRA, solteira, profi ssão administradora, nascida no 
Rio de Janeiro - RJ, 10/06/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Sergio Henrique Ferreira e de Jurema Oliveira de Santana Ferreira.

O pretendente: RODRIGO CARDOSO LOPES, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, 07/03/1988, residente e domiciliado no Tucuruvi, São Paulo - SP, 
fi lho de Nelson Cardoso Pereira e de Maria Lopes Cardoso Pereira. A pretendente: 
LÍGIA SCARPA VILAR, solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, 
23/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Batista Vilar e de Maria Odila Scarpa Vilar.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: GABRIEL FILIPPINI RIBEIRO, solteiro, profi ssão gerente de vendas, 
nascido em São Paulo - SP, 26/09/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José do Carmo de Souza Ribeiro e de Rita de Cássia Filippini 
Ribeiro. A convivente: TATJANA ELIZABETH THUENER RÊGO, solteira, profi ssão 
professora, nascida em Pointe Clarice, Quebec, Canadá (Registrada no 1º Registro 
Civil do Rio de Janeiro - RJ), 16/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Antônio de Faria Rêgo e de Janice Elaine Thuener Rêgo. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

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

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

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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)

O medo por eventuais rea-
ções à vacina contra a fe-
bre amarela tem gerado 

questionamentos sobre a real 
necessidade de imunização, 
mas Artur Timerman, infecto-
logista do Complexo Hospitalar 
Edmundo Vasconcelos e presi-
dente da Sociedade Brasileira 
de Dengue e Arboviroses, alerta 
que a vacinação é fundamental.

Segundo ele, a vacina – que 
existe desde 1937 no Brasil - é 
efi ciente e segura e casos de 
reações graves, que levam à 
morte, são raros. “Uma em 
500 mil pessoas que tomam 
a vacina podem desenvolver 
um quadro grave, mas quando 
contrabalanceamos esse risco 
com o benefício, fi ca claro que 
o ganho de se tomar a vacina 
é sem dúvida muito maior”, 
reforça. 

Manifestações de sintomas, 
como febre e dores no corpo, 
de forma leve, podem ocorrer 

A Associação Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA - International Air Transport 
Association) divulgou os dados sobre os 
mercados globais de carga aérea que mos-
tram aumento de 8,0% na demanda, que 
é medida em quilômetros por toneladas 
de carga (FTKs), em janeiro de 2018 em 
relação ao período anterior. Esse valor foi 
maior que o crescimento anual de 5,8% 
registrado em dezembro de 2017. A capaci-
dade de carga, medida em quilômetros por 
toneladas de carga disponíveis (AFTKs), 
aumentou 4,2% na comparação ano a ano 
em janeiro de 2018.

O ritmo positivo contínuo no crescimento 
da demanda por transporte de carga em 
2018 refl ete o fato de que os fatores de cres-
cimento continuam favoráveis. A demanda 
global por exportações da manufatura está 

em alta, e para atender a essa demanda, 
aumentou o prazo de entrega da cadeia 
de suprimentos. Consequentemente, a de-
manda por transporte aéreo de carga pode 
se fortalecer, com as empresas buscando 
entrega mais rápida para compensar os 
tempos de produção mais longos.

“Nossa expectativa é que a demanda 
por transporte aéreo de carga apresen-
te uma taxa de crescimento normal em 
2018, perto de 4,5%”, disse Alexandre 
de Juniac, Diretor Geral e CEO da IATA, 
complementando que “existem fatores 
contrários também. Se o Presidente Trump 
cumprir sua promessa de impor sanções 
às importações de alumínio e aço, existe 
um risco real de uma guerra comercial. 
Ninguém ganha com fortes medidas pro-
tecionistas” (IATA).

Reações graves à vacina 
contra febre amarela são raras
Manifestações de sintomas, como febre e dores no corpo, de forma leve, podem ocorrer uma semana após a vacinação

A vacina – que existe desde 1937 no Brasil - é efi ciente e segura e 

casos de reações graves, que levam à morte, são raros.

M
ár

ci
a 

Fo
le

tto
 / 

A
g.

O
 G

lo
bo taxa sobe para praticamente 

100%”, diz.
Neste intervalo de um mês, 

é aconselhável continuar o 
uso diário de repelentes, para 
evitar qualquer possibilidade 
de ser infectado pelo vírus. Os 
mais recomendados, segundo 
o médico, possuem em sua 
composição DEET, Icaridina ou 
IR3535, que oferecem proteção 
contra as picadas do Aedes 
aegypti, transmissor da doença 
em áreas urbanas.

Apesar das alternativas de 
prevenção, deve-se fi car atento 
aos sintomas da febre amarela. 
“Caso o paciente apresente 
febre alta, mal estar, dores no 
corpo e alteração no fígado, 
é importante realizar exame 
de sangue. E, se constatada a 
doença, o primeiro passo é a 
internação”, enfatiza o espe-
cialista.

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

uma semana após a vacinação. 
Essa resposta do organismo 
está ligada à composição da 
vacina, que é feita com vírus 
vivo atenuado, mas passa em 
um período de três dias.

Timerman esclarece que 
a prevenção, por meio da 

imunização da população, é a 
ação mais efi caz contra a febre 
amarela. Porém, quem acabou 
de tomar a vacina precisa fi car 
atento. “Dez dias após tomar a 
vacina, 90% das pessoas con-
seguem a imunização, mas é 
só depois de 30 dias que essa 

Transporte aéreo de carga começa 
2018 com aumento na demanda

As companhias aéreas tiveram aumento nos volumes de cargas.

Reprodução

Justiça Federal 
manda soltar 
Joesley Batista

O juiz Marcos Vinicius Reis 
Bastos, da 12ª Vara Federal de 
Brasília, mandou soltar os exe-
cutivos Joesley Batista e Ricardo 
Saud, da holding J&F - dona do 
grupo JBS, que se encontram 
presos preventivamente desde 
setembro do ano passado. Na 
decisão, o magistrado escreveu 
que a prisão dos dois executivos 
perdura por mais de seis meses, 
“prazo muito superior aos 120 
dias previstos para a conclusão 
de toda a instrução criminal 
e fl agrantemente aviltante ao 
princípio da razoável duração 
do processo”.

Os executivos estavam presos 
preventivamente após terem 
sido acusados pela Procurado-
ria-Geral da República (PGR) 
de obstrução de Justiça, por 
supostamente terem ocultado 
informações em seus acordos 
de delação premiada. A PGR 
pediu a rescisão dos acordos 
ao STF, mas o juiz Reis Bastos 
ressaltou que as delações ainda 
não tiveram a respectiva revo-
gação homologada, motivo pelo 
qual os executivos ainda gozam 
de imunidade penal, também 
não podendo, dessa maneira, 
permanecer presos.

Mesmo soltos, os dois devem 
usar tornozeleira eletrônica, 
por força de uma medida 
cautelar vigente em outra in-
vestigação sobre manipulação 
de mercado fi nanceiro. Reis 
Bastos determinou que os dois 
executivos entreguem seus 
passaportes (ABr).
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