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BOLSAS
O Ibovespa: -0,46% Pontos: 
84.377,19 Máxima de +0,8% 
: 85.450 pontos Mínima de 
-0,86% : 84.042 pontos Volu-
me: 10,29 bilhões Variação em 
2018: 10,44% Variação no mês: 
-1,14% Dow Jones: -1,77% Pon-
tos: 23.533,20 Nasdaq: -2,29% 
Pontos: 7.002,38 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3159 Venda: R$ 3,3164 
Variação: +0,24% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,39 Venda: R$ 3,49 
Variação: +0,09% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3035 Venda: R$ 
3,3041 Variação: +0,02% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2730 
Venda: R$ 3,4630 Variação: 
+0,17% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,40% ao 
ano. - Capital de giro, 9,52% ao ano. 
- Hot money, 1,11% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.349,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,70% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 143,000 
Variação: +1,56%.

Cotação: R$ 3,3170 Variação: 
estável - Euro (17h28) Compra: 
US$ 1,2359  Venda: US$ 1,2359  
Variação: +0,42% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0960 Venda: R$ 
4,0980 Variação: +0,61% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0670 Ven-
da: R$ 4,2770 Variação: +0,64%.

Futuro: +0,29% Pontos: 84.845 
Máxima (pontos): 85.905 Míni-
ma (pontos): 84.200. Global 40 
Cotação: 865,316 centavos de 
dólar Variação: -0,09%.

“No socialismo 
as intenções são 
melhores que os 
resultados, e no 
capitalismo os 
resultados são 
melhores que as 
intenções”.
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro

efeitos crescentes da mudança 
climática adicionados aos outros 
fatores, essa perda é projetada 
para atingir 40% até 2050 (AE).

A biodiversidade em 
todo o mundo está em 
forte declínio, em um 

processo de perda que atinge 
todas as regiões do planeta. 
Isso reduz a capacidade da 
natureza de contribuir para 
o bem-estar da humanida-
de, afetando as economias, 
os meios de subsistência, a 
segurança alimentar. Esse é 
o alerta de quatro relatórios 
lançados na sexta-feira (23), 
pelo IPBES, uma plataforma 
intergovernamental que reú-
ne mais de 500 cientistas para 
avaliar o estado do conheci-
mento sobre a biodiversidade 
e os serviços ecossistêmicos.

O trabalho analisou a si-

Declínio da biodiversidade 
em todo o planeta ameaça 
bem-estar da humanidade

tuação em todas as regiões 
do planeta (com exceção dos 
polos e oceanos) e observou 
que, com a exceção de alguns 
casos, a degradação é genera-
lizada, provocada por redução 
de habitats, super exploração e 
uso insustentável dos recursos 
naturais, poluição da terra, 
do ar e do solo, aumento em 
número e em grau de impacto 
de espécies invasoras, além das 
mudanças climáticas.

Para as Américas, por exem-
plo, o trabalho estima em mais 
de US$ 24 trilhões por ano o 
valor econômico das contri-
buições da natureza terrestre 
para as pessoas - o equivalente 
ao PIB de toda região. Mas 65% 

dessas contribuições, alertam 
os pesquisadores, estão em de-
clínio. E 21% estão diminuindo 
fortemente. Não foram feitas 
análises específi cas por país.

Segundo o trabalho, essa 
perda ocorre de várias formas. 
Boa parte da áreas úmidas, por 
exemplo, está sendo transforma-
da pela expansão da agricultura e 
da urbanização. A biodiversidade 
marinha, em especial à relacio-
nada com recifes de corais e 
mangues, tem sofrido grandes 
perdas nas últimas décadas, o 
que reduz a oferta de alimento 
e meios de subsistência para 
populações costeiras.

A região das Américas foi 
considerada a que tem a maior 

A degradação é generalizada, provocada por redução de habitats, super exploração

e uso insustentável dos recursos naturais.

capacidade em todo o planeta 
de produzir materiais naturais 
que podem ser consumido pelos 
seres humanos. Hoje, em média, 

as populações de espécies na 
região são cerca de 31% menores 
do que eram antes da chegada dos 
europeus às Américas. Com os 

Dodge a favor da 
prisão em segunda 
instância

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, disse 
que ainda confi a que o STF 
mantenha sua decisão que 
autorizou, em 2016, a exe-
cução da prisão provisória 
de condenados pela segunda 
instância da Justiça. A chefe 
da PGR deu uma declaração à 
imprensa após o julgamento no 
qual a Corte decidiu dar uma 
liminar impedindo a prisão do 
ex-presidente Lula pelo TRF4 
antes do dia 4 de abril, quando 
a Corte voltará a julgar o caso.

Segundo Raquel Dodge, uma 
decisão do STF mantendo a 
prisão provisória de conde-
nados pela segunda instância 
será importante para o futuro 
das investigações no Brasil, 
envolvendo crime organizado 
e de corrupção. “A PGR, como 
todo o Ministério Público bra-
sileiro, está confi ante de que o 
STF vai manter a sua decisão 
em repercussão geral, decla-
rando que não fere o princípio 
da presunção de inocência o 
início da execução provisória 
da pena, após a decisão de 
tribunal que cumpre o duplo 
grau de jurisdição”, disse.

A decisão do STF conceden-
do liminar ao ex-presidente foi 
tomada porque os ministros 
entenderam que, por não po-
derem concluir o julgamento, 
Lula sairia prejudicado com a 
situação (ABr). 

O presidente Temer disse, na 
sexta-feira (23), que o gover-
no concluiu os estudos sobre 
o chamado Refi s das micro e 
pequenas empresas, e que o go-
verno pode “patrocinar a queda 
do veto” ao texto aprovado pelo 
Congresso. “Como houve pro-
blema de natureza legislativa, 
fomos obrigados a vetar esse 
projeto, mas mandamos fazer 
estudos com vistas a fazer com 
que o veto fosse derrubado e o 
Meirelles [ministro da Fazenda] 
fez todo o esforço”, justifi cou 
Temer.

O projeto aprovado pelo 
Congreso concede descontos 
de juros, multas e encargos 
com o objetivo de facilitar 
e parcelar o pagamento dos 
débitos de micro e pequenas 
empresas, desde que 5% do 
valor total seja pago em espécie, 
sem desconto, em até cinco 

O ex-ministro da Fazenda 
Antonio Palocci pediu à presi-
dente do STF, Cármen Lúcia, 
para que seu habeas corpus 
seja julgado no próximo dia 4 
de abril, mesma data em que foi 
marcado o julgamento de um 
pedido de liberdade preventivo 
do ex-presidente Lula. Palocci 
argumentou ter “prioridade 
absoluta” sobre Lula, uma vez 
que está preso preventivamen-
te desde setembro de 2016 
no âmbito da Operação Lava 
Jato, enquanto o ex-presidente 
encontra-se solto.

“Vossa Excelência [Cármen 
Lúcia] optou por priorizar o 
julgamento de habeas corpus 
preventivo, impetrado em 
favor de paciente que não se 
encontra preso, em manifesto 
detrimento do julgamento do 
presente writ [pedido], o qual, 
repita-se pela centésima vez, 
aponta ilegalidade de prisão 
preventiva que se alonga por 
nada menos do que um ano e 
meio” escreveram os advoga-
dos de Palocci no pedido.

O ex-ministro da Fazenda 

 Palocci está preso desde 

setembro de 2016.

Privatização da 
Eletrobras 

O ministro de Minas e Energia, 
Fernando Coelho Filho, disse 
que mesmo depois de sua saída 
da pasta, em abril, será possível 
a aprovação de uma regula-
mentação no setor elétrico e a 
privatização da Eletrobras. “A 
privatização vai ser boa para 
a Eletrobras, mas vai ser boa 
também para o setor elétrico e 
melhor ainda para o consumidor, 
que paga uma inefi ciência que ele 
não faz ideia que existe dentro 
dessa nossa empresa”, disse, ao 
participar da abertura do Fórum 
de Debates Modernização do 
Setor Elétrico.

Durante seu discurso para 
empresários do setor de ener-
gia, o ministro se despediu e 
agradeceu dizendo que desde 
seu ingresso na pasta trabalhou 
para aprimorar o setor. “O melhor 
que conseguimos fazer foi criar 
ambiente, que é muito mais 
amistoso, sincero e próximo do 
que nós encontramos em maio 
de 2016” (ABr).

Marco Aurélio se 
diz crucifi cado

O ministro do STF, Marco Au-
rélio Mello, disse na sexta-feira 
(23) que “está sendo crucifi ca-
do” como culpado pelo adia-
mento do julgamento do habeas 
corpus do ex-presidente Lula, 
na noite de quinta-feira (22). 
Marco Aurélio fez uma palestra 
no 15º Colóquio da Academia 
Brasileira do Trabalho, no Rio 
de Janeiro, e comentou as rea-
ções ao adiamento. “Estou sen-
do crucifi cado como culpado 
pelo adiamento do julgamento 
do habeas corpus do presidente 
Lula, porque sou um cumpridor 
de compromissos”.

O ministro contou que tinha 
um voo para o Rio de Janeiro às 
19h40 e já havia feito check-in, 
quando foi colocado em votação 
o pedido de adiamento da ses-
são, que foi  aprovado por sete 
votos a quatro. Com a decisão, 
o julgamento foi adiado para 4 
de abril, o que levou a defesa 
do ex-presidente a pedir uma 
liminar que impedisse a prisão 
de Lula até essa data, o que foi 
acolhido pelos ministros.

“Vi nos jornais que estou sen-
do apontado como culpado, por 
honrar um compromisso que as-
sumi com muita anterioridade, 
apontado como o causador do 
adiamento do processo contra 
o ex-presidente Lula, como se 
fosse para ontem o julgamento. 
O Supremo não tem apenas 
um processo, tem milhares de 
processos”, disse (ABr).
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O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, ordenou por 
meio de um decreto a remoção 
de três zeros da moeda local, 
o bolívar. O anúncio foi feito 
em uma emissora local. “Para 
garantir ao povo venezuelano 
suas atividades comerciais e 
monetárias, entrará em vigên-
cia a partir de 4 de junho uma 
nova moeda. É um equilíbrio 
necessário para a felicidade do 
nosso povo”, disse o presidente.

O líder também exibiu as 
novas notas - que se chamarão 
“bolívares soberanos” - e disse 
que são verdadeiras obras de 
arte que merecem ‘prêmio 
nacional e internacional’. “Peço 
a Deus e a vocês venezuelanos 
suas orações, seu apoio, para 
que esta reconversão mone-
tária tenha êxito, para o bem 
da estabilidade e da felicidade 
de toda a Venezuela”, acres-
centou.

De acordo com estimativas 
do FMI, em 2018, a Venezuela 
deve atingir 13.000% de infl a-
ção e queda de 15% no PIB. 
Em 2017, o país fechou com 

O presidente cortou três zeros da 

moeda venezuelana, o bolívar.
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O projeto concede descontos de 

juros, multas e encargos com o 

objetivo de facilitar e parcelar 

o pagamento dos débitos.

Bandeiras tarifárias
O sistema de bandeiras tarifárias 

aplicado nas contas de luz não 
cumpre o objetivo de auxiliar os 
consumidores a entender o custo 
da eletricidade e a economizar 
energia. A constatação é do TCU, 
segundo o qual, o sistema de três 
bandeiras – verde, amarela e ver-
melha –, não contribui para que os 
usuários possam tomar a decisão 
de reduzir o consumo em caso 
de taxa extra na cobrança da luz, 
diminuindo a demanda energética.

São Paulo - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
destacou na sexta-feira (23), a 
queda dos juros básicos no País, 
afi rmando que os brasileiros 
com alguma dívida pagarão R$ 
80 bilhões a menos em juros 
este ano, dinheiro que pode 
ser usado em mais consumo 
pelas famílias. Em evento para 
inaugurar a ampliação da ca-
pacidade de produção de uma 
fábrica do grupo Fiat-Chrysler 
Automobiles, em Goiana (PE), 
o ministro da fazenda e presi-
denciável lembrou que o valor é 
o dobro do que o liberado no ano 
passado através da liberação 
do resgate das contas inativas 
do FGTS. 

“Quero mostrar um dado 
para os senhores. O Brasil 
liberou em 2017, por decisão 
do presidente Temer, cerca de 
R$ 40 bilhões do FGTS, o que 
ajudou a recuperar consumo. 
Aquilo que os brasileiros estão 
deixando de gastar para pagar 
empréstimos pela redução dos 
juros este ano equivale a mais 
de R$ 80 bilhões, que vão per-
mitir à população gastar mais”, 
afi rmou o ministro. 

Meirelles destacou a atuação 
do atual governo na recupe-
ração da economia brasileira 
lembrando que, depois de 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

Andy Rouse/naturepl.com
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Temer apoia queda do veto ao Refi s 

das micro e pequenas empresas
de que a medida fere a Lei de 
Responsabilidade Fiscal ao não 
prever a origem dos recursos 
que cobririam os descontos 
aplicados a multas e juros com 
o parcelamento das dívidas. 
O veto foi criticado principal-
mente pelas organizações que 
representam esses empresá-
rios. Segundo o Sebrae, o Refi s 
deve benefi ciar cerca de 600 
mil empresas brasileiras que 
devem cerca de R$ 20 bilhões 
à União.

O discurso de Temer foi 
feito em Xique-Xique (BA), 
na cerimônia de inauguração 
das Etapas 1 e 2 do Projeto 
Público de Irrigação Baixio de 
Irecê. O projeto irá permitir que 
a produção agrícola da região 
seja irrigada com água do rio 
São Francisco. Os investimen-
tos realizados até o momento 
somam R$ 550 milhões (ABr).

parcelas mensais. O restante 
da dívida poderia ser pago em 
até 15 anos. A adesão incluía 
débitos vencidos até novembro 
de 2017.

Em janeiro, o presidente 
Temer vetou integralmente 
o projeto com a justifi cativa 

Palocci quer ser julgado 
no mesmo dia de Lula

já teve diversos pedidos de 
liberdade negados em suces-
sivas instâncias. Em maio, o 
relator da Lava Jato no STF, 
ministro Edson Fachin, rejei-
tou individualmente o habeas 
corpus de Palocci e enviou o 
caso ao plenário para resolução 
de uma questão processual 
sobre o caso. Até o momento, 
entretanto, o processo não 
chegou a ser incluído na pauta 
de julgamentos (ABr).

Meirelles diz que PIB está 
na direção para avançar 3%

assumir o País com uma con-
tração de 5,2% em 12 meses, o 
presidente chega ao último ano 
de mandato com perspectiva 
de expansão de 3,0% do PIB. 
Ele disse ainda que os brasi-
leiros estão ganhando melhor 
e tendo mais oportunidades de 
emprego, “o que é melhor que 
qualquer programa social”. A 
economia está crescendo de 
forma sustentada após vários 
anos de “voos de pato” (sic). 
“Isto é o Brasil acontecendo 
hoje, o Brasil que está investin-
do e crescendo”, resumiu (AE).

Maduro faz 
reconversão monetária 
para ‘driblar’ infl ação

alta dos preços de 6.000%. 
Recentemente, começou a 
circular na Venezuela a crip-
tomoeda Petro, que, segundo 
Maduro, pode ajudar o país a 
sair da crise econômica na qual 
se encontra. De acordo com a 
Agência Venezuelana de Notí-
cias, a pré-venda da Petro, que 
teve início na quinta-feira (22), 
alcançou um valor superior a 
US$ 5 bilhões em intenções de 
compra (ANSA).
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A solução
da pobreza

Este ano teremos 

eleições para presidente 

e governadores. Todos, 

sem nenhuma exceção, 

farão duas promessas: 

reduzir a pobreza e 

reduzir o desemprego

Esses são os dois maiores 
fl agelos sociais brasi-
leiros. Ainda que todos 

digam as mesmas coisas e 
façam as mesmas promessas, 
não importam seus partidos e 
sua ideologia, as divergências 
estão no caminho escolhido 
para atingir os objetivos.

Os socialistas irão propor 
mais Estado, mais impostos, 
maior interferência na vida das 
pessoas e prometerão tomar 
o que puderem do patrimônio 
dos outros, especialmente dos 
ricos. Falarão em aumentar 
impostos sobre lucros e divi-
dendos, tributar as grandes 
fortunas e aumentar o imposto 
sobre heranças. E darão como 
justifi cativa que assim agirão 
para oferecer mais serviços 
públicos aos pobres. Aliás, é 
isso que propõe o badalado 
economista francês de esquer-
da Thomas Piketty, em seu 
livro O Capital no Século XXI.

Em nome de combater as 
desigualdades, Piketty sugere 
aumentar impostos. A falácia 
desse raciocínio é simples: é 
grande ilusão acreditar que 
aumento de impostos vai be-
nefi ciar os pobres. A prática 
mostra que aumentar a tribu-
tação não resolve a pobreza, e 
a maior parte do dinheiro vai 
para o bolso dos políticos, dos 
funcionários públicos e para a 
burocracia inchada e inefi cien-
te. Quem diz isso é o Ipea, órgão 
do governo federal, em estudo 
feito no fi m do governo Lula, 
cujo presidente era um petista.

Os sociais-democratas irão 
propor ampliação dos progra-
mas de transferência de renda 
para os pobres (como o Bolsa 
Família e outros do tipo), pois 
eles querem se parecer com o 
discurso da esquerda. O traço 
comum entre todos será xin-
gar os banqueiros e defender 
intervenção no mercado via 
protecionismo e xenofobia. 
Talvez apareça candidato 
propondo o controle de pre-
ços de bens e serviços. Não 

haverá disputa de objetivos. 
Haverá disputa de caminhos, 
até porque, qualquer pessoa 
minimamente sã é favorável a 
reduzir a pobreza e diminuir o 
desemprego.

A propósito, vale lembrar 
dois provérbios. O primeiro 
vem da fi losofi a chinesa. “Dê 
um peixe a um homem e o ali-
mentará por um dia. Ensine-o a 
pescar e o alimentará por toda 
a vida”. Esse é o problema do 
Bolsa Família. É um programa 
sem porta de saída. Há décadas 
se sabe que qualquer política 
de ajuda aos pobres que não 
inclua a educação obrigatória 
e qualifi cação profi ssional está 
fadada ao fracasso e eterniza 
o pobre na pobreza.

O segundo é a resposta de 
Roberto Campos a uma per-
gunta no programa Roda Viva 
da TV Cultura. Acusado de não 
se preocupar com os pobres, 
ele respondeu que passou 
a vida dedicado a erradicar 
as duas maiores causas da 
pobreza: a infl ação e a baixa 
educação. E afi rmou que a 
diferença entre os socialistas 
e os liberais é que os primeiros 
querem resolver a pobreza 
dando comida e vales aos po-
bres (dar o peixe), enquanto 
ele, liberal, queria exterminar 
a infl ação e elevar a educação 
(ensinar a pescar). 

A curto prazo, os programas 
de combate à fome são neces-
sários, mas não são receita 
para pôr fi m à pobreza. Outra 
diferença é que os socialistas 
pregam mais controles, en-
quanto os liberais querem mais 
liberdade e mais mercado. Um 
bom exemplo é Singapura que, 
de país pobre e sem perspec-
tiva, passou à riqueza, com 
renda por habitante de US$ 81 
mil/ano, contra US$ 10 mil/ano 
no Brasil. E qual foi a solução? 
Mercado! Mercado e liberdade 
econômica. 

“O respeito ao produtor 
de riqueza é o começo da 
solução da pobreza” era uma 
frase repetida por Roberto 
Campos, para quem o mundo 
não será salvo pelos caridosos, 
mas pelos efi cientes. Mesmo 
porque, se os efi cientes não 
produzirem, os caridosos não 
terão o que distribuir.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)
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A ex-modelo da Playboy, 
Karen McDougal, quebrou o 
silêncio e afi rmou que teve 
um romance com o presiden-
te norte-americano Donald 
Trump entre 2006 e 2007. Na 
entrevista cedida para a rede 
“CNN”, McDougal explica 
que a sua relação com Trump 
durou 10 meses. Além disso, a 
ex-coelhinha afi rmou que os 
dois se viam pelo menos cinco 
vezes ao mês.

Em geral, McDougal clas-
sifi cou a relação com Trump 
como consensual e de muito 
“sentimento” entre ambos. No 
entanto, a ex-modelo disse que 
seu único arrependimento foi 
ter se envolvido com um homem 
casado e pediu desculpas para a 
primeira-dama Melania Trump. 
“O que posso dizer, a não ser 
‘me desculpe’? Não gostaria que 
isso fosse feito comigo”, disse 
McDougal.

Ainda de acordo com a ex-
-modelo, ela e Trump tiveram 
relações sexuais, e, inclusive, 
o presidente norte-americano 
“quis pagar” pelo sexo. No 
entanto, ela não aceitou o pa-

Ex-modelo da Playboy,

Karen McDougal.

Os gastos de brasileiros em 
viagem ao exterior chegaram a 
US$ 1,405 bilhão em fevereiro. 
Esse é o maior resultado para 
o mês desde 2015, quando o 
valor atingiu US$ 1,490 bilhão. 
Os dados foram divulgados na 
sexta-feira (23) pelo Banco 
Central (BC). No mesmo mês 
do ano passado, essas despesas 
fi caram em US$ 1,362 bilhão. 
As receitas de estrangeiros no 
Brasil fi caram em US$ 611 mi-
lhões, contra US$ 535 milhões 
em igual mês de 2017. Essas 
receitas do mês passado foram 
as maiores para o mês na série 
histórica do BC, iniciada em 
1995.

Com esses resultados, o sal-
do das viagens fi cou negativo 
em US$ 794 milhões. Nos dois 
meses do ano, o défi cit na conta 
de viagens fi cou em US$ 2,017 
bilhões. Nesse período, as des-
pesas de brasileiros no exterior 
somaram US$ 3,407 bilhões. 

Despesas de brasileiros em viagens ao exterior é o maior 

resultado para o mês de fevereiro, desde 2015.

A Organização Pan-Ameri-
cana da Saúde (Opas), está 
alertando os países das Amé-
ricas a redobrar os esforços 
para vacinar suas populações 
contra o sarampo. Reforçar a 
vigilância para detectar possí-
veis pacientes e implementar 
medidas para responder com 
rapidez a casos suspeitos 
também são essenciais. O 
alerta da Opas acontece após 
a confi rmação de casos de 
sarampo em nove países das 
Américas. 

Somente a Venezuela teve 
mais de 885 casos, sendo 
159 apenas este ano. 14 pes-
soas foram confi rmadas com 
sarampo no Brasil e 13 nos 
Estados Unidos. Casos foram 
registrados também no Cana-
dá, no México e no Peru. O sa-
rampo foi declarado eliminado 
das Américas em 2016, sendo 
que a região foi a primeira do 
mundo a eliminar o sarampo, 
a rubéola e a síndrome da 
rubéola congênita, graças a 
22 anos de campanhas de 
vacinação em massa contra 
as três doenças.

Entretanto, devido aos no-
vos casos de sarampo, que é 
altamente contagioso, a Opas 

Opas recomenda o reforço da vacinação contra

o sarampo nas Américas.

Deste total, 69% dos con-
sumidores pretendem 
comprar ou já compra-

ram presentes e chocolates 
para a Páscoa, número superior 
à intenção de compras do ano 
passado (57%). Somente 12% 
dos entrevistados não preten-
dem ir às compras este ano.

Entre os que vão comprar 
presentes ou produtos para a 
Páscoa, 41% pretendem gastar 
o mesmo que o ano passado, 
enquanto 36% pretendem 
gastar menos e, 15%, um valor 
superior do que gastou em 2017. 
A média de compras esperada 
é de cinco produtos, com gasto 
médio estimado em R$ 135,03. 
A maioria (41%) disse ter a 
sensação de que os preços dos 
produtos para a Páscoa deste 
ano estão mais caros do que no 
ano passado. Nove entre cada 

Pesquisa aponta que mais de 100 milhões de brasileiros farão 

compras para a Páscoa.
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Cerca de 104 milhões de pessoas 
vão realizar compras para a Páscoa
Pesquisa divulgada pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra 
que 103,9 milhões de brasileiros pretendem realizar compras para a Páscoa, este ano

é um erro grave. O ideal é se 
planejar com antecedência, 
usar a internet para pesquisar e 
só tomar decisões depois de ter 
visto os preços praticados em 
vários estabelecimentos”, disse 
Marcela Kawauti, economista-
-chefe do SPC Brasil.

O pagamento à vista será a 
forma mais usada pelos consu-
midores nesta Páscoa, seja em 
dinheiro (63%) seja em débito 
(38%). Já 25% dos entrevis-
tados dizem que vão pagar as 
compras de Páscoa no cartão 
de crédito, em parcela única, 
enquanto 22% preferem o pa-
gamento em cartão de crédito 
parcelado. A pesquisa ouviu 
859 consumidores, de ambos 
os gêneros, com idade acima 
de 18 anos e de todas as classes 
sociais, em todas as capitais 
brasileiras (ABr).

dez disse ainda que vai pesquisar 
os preços dos ovos e produtos 
de Páscoa antes de comprá-los.

“O consumidor  já aprendeu 
que a variação de preços dos 

ovos de páscoa é enorme e pode 
fi car próxima a 100% em algu-
mas cidades, de acordo com o 
Procon. Então, ir às compras 
na primeira loja que aparece 

Opas pede a países das Américas que 
vacinem todos contra o sarampo

está pedindo novamente para 
que as duas doses da vacina 
MMR sejam aplicadas na po-
pulação de todos os municípios 
das Américas. O sarampo, uma 
das doenças mais contagiosas, 
afeta principalmente crianças. 
É transmitido pelo ar e pelo 
contato com secreções de 
pessoas infectadas. Entre os 
sintomas, estão febre alta e 
manchas avermelhadas pelo 
corpo, podendo causar sérias 
complicações como cegueira, 
encefalite, diarreia severa, in-
fecções de ouvido e pneumonia.

O governo brasileiro pediu 
ajuda ao presidente da OMS, 
Tedros Adhanom, para alterar 
o acordo assinado entre mem-
bros da Opas, para conseguir 
obrigar venezuelanos a tomar 
vacinas ao entrar em território 
brasileiro. O pedido foi feito 
em razão do grande número de 
casos de sarampo que têm sido 
notifi cados em Roraima, a partir 
da vinda de venezuelanos para 
o Brasil, que já registrou óbitos 
e tem 100 casos de sarampo 
notifi cados, três deles em bra-
sileiros (ONU News/ABr). 

Ex-modelo da Playboy 
afi rma ter tido um 

romance com Trump

gamento. Segundo McDougal, 
ela e Trump se conheceram em 
2006, pouco depois de Melania 
ter tido seu fi lho Barron, de 
12 anos.

A ex-modelo entrou com uma 
ação judicial para ser liberada 
de um acordo que a obriga 
fi car em silêncio sobre o rela-
cionamento extraconjugal com 
Trump. Em 2016, pouco antes 
do início das eleições presiden-
ciais, a “American Media” pagou 
US$ 150 mil pelo direito de sua 
história (ANSA).

Aumentaram os gastos
de brasileiros no exterior

Segundo o chefe do Departa-
mento de Estatísticas do BC, 
Fernando Rocha, o aumento 
das despesas de brasileiros no 
exterior é devido à recuperação 
da economia. “As despesas 
continuam nessa trajetória de 
recuperação”, disse.

Nos dados preliminares deste 
mês, até o dia 21, as receitas de 
estrangeiros no Brasil fi caram 
em US$ 392 milhões e as despe-
sas de brasileiros em US$ 1,082 
bilhão. Com isso, a conta fi cou 
negativa em US$ 690 milhões, 
até o dia 21 (ABr).

Cadastro já 
registra mais de 
82 mil presos

A implantação do Banco 
Nacional de Monitoramento 
de Prisões ( BNMP) avança 
celeremente em todo o País. O 
treinamento de magistrados e 
servidores dos tribunais, reali-
zado por equipes do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
está praticamente encerrado 
e começam a ser conhecidos 
dados atualizados e corretos 
da população carcerária. 

Os detentos já registrados no 
Cadastro Nacional de Presos 
atingiram 82,6 mil na última 
quinta-feira (22), número que 
deve crescer nas próximas se-
manas até atingir o contingente 
total da população  brasileira 
privada de liberdade. Até o 
momento, Roraima e Goiás 
são as duas primeiras unida-
des da Federação a concluir 
a inserção de dados de seus 
presos no sistema nacional de 
monitoramento.

Além desses, os dados em 
tempo real do sistema mostram 
que os estados com os maiores 
níveis de cadastramento de de-
tentos são, até agora,  Santa Ca-
tarina ( 75% do total  estimado 
de sua população carcerária), 
Acre (57%), Sergipe (63%), 
Piauí (29%) e Rio Grande do 
Norte (24%) - (CNJ).

China impõe 
retaliação contra 128 
produtos dos EUA

Em resposta às sanções comer-
ciais impostas pelo presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, o 
Ministério do Comércio da China 
anunciou que irá cobrar tarifas 
mais altas de 128 produtos impor-
tados do país norte-americano. 
Entre alguns dos produtos que 
estão sujeitos às tarifas elevadas, 
estão frutas, vinhos, carne suína, 
tubos de aço e alumínio.

De acordo com a imprensa 
local, o país asiático pretende 
impor uma tarifa de 15% sobre 
aço, frutas, vinhos e mais outros 
produtos. Já suínos e alumínio, 
ganhariam uma sobretaxa de 
importação de 25%.

Segundo a pasta, as tarifas 
impostas pelos Estados Unidos 
vão contra as regras do comér-
cio global. Com a nova sanção, 
o governo estima que o impacto 
econômico das importações 
norte-americanas podem alcan-
çar até US$ 3 bilhões.

A guerra comercial contra os 
Estados Unidos começou no início 
de março, quando Trump assinou 
uma nova ordem que impõe uma 
sobretaxa de 10% na importação 
de alumínio e de 25% na de aço. 
O ápice para os chineses foram as 
novas sanções e tarifas comerciais 
impostas, motivadas sob a acusa-
ção de roubar “segredos tecnoló-
gicos e comerciais” (ANSA).
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Seja “dono” da empresa

Por muitos anos, o 

modelo de funcionário 

ideal era exercido 

por pessoas que se 

dedicavam com unhas e 

dentes ao seu trabalho 

Dentro das funções pré-
-designadas pelo cargo, 
esse autêntico exemplo 

de profissional não media 
esforços para desempenhar 
da melhor maneira as suas 
funções. O tempo passou e 
algumas coisas mudaram. É 
claro que qualquer líder deseja 
um colaborador-exemplo de 
dedicação na sua equipe, mas 
hoje em dia as exigências vão 
um pouco além. 

A competitividade das em-
presas vem demandando dos 
profi ssionais um senso mais 
abrangente de responsabilida-
de, que não se limite às atribui-
ções formais do cargo. Estou 
falando de gente que pensa na 
empresa como se fosse sua. A 
essa mentalidade chamamos 
de “senso de dono”. Explico. 
Imagine uma grande indústria 
onde alguém do departamento 
de vendas é considerado cra-
que em sua área de atuação, 
mas que costuma fi car uma 
arara com o departamento de 
logística quando descobre que 
determinado produto não foi 
entregue dentro do prazo. 

Dois andares acima, na logís-
tica, chovem reclamações con-
tra o setor de vendas, dizendo 
que os prazos acordados com 
os clientes são inviáveis. Esse 
tipo de imbróglio é péssimo 
para os atores envolvidos e, é 
claro, para a empresa como um 
todo. Ninguém sai ganhando, 
muito pelo contrário. Agora 
voltemos ao exemplo do ás das 
vendas. Se ele tivesse um senso 
de dono, ou seja, se pensasse 
como alguém que deseja que o 
negócio fl ua, em vez de apenas 
fi car bravo, se aproximaria dos 
times de logística para enten-
der seu funcionamento. 

Assim, ao invés de fi car bra-
vo com tudo, poderia propor 
prazos mais factíveis junto aos 
clientes ou talvez esclarecer 

melhor ao time as necessi-
dades dos clientes buscando 
um consenso. Não precisa se 
tornar expert em uma área 
que não é sua. Basta abrir o 
diálogo, entender situações 
básicas para que possa buscar 
soluções que permitam o bom 
desenrolar dos andamentos do 
trabalho. 

Como visto, é preciso ter a 
dor do dono, a dor de ver que o 
negócio não está fl uindo, que a 
empresa está sendo prejudica-
da e de que é necessário buscar 
entendimentos para que o pro-
blema seja corrigido. Eu gosto 
de usar o seguinte exemplo: 
imagine que acionistas estão 
assistindo de camarote o festi-
val de reclamações de ambos os 
departamentos envolvidos em 
confl itos. O que essas pessoas 
diriam diante das brigas ao no-
tar que ninguém está tentando 
resolver a questão? 

Então, faça o seguinte exer-
cício: em casos como esse, 
feche os olhos e imagine que 
o dono, ou um acionista, está 
ao seu lado. O que você acha 
que ele sugeriria. Melhor ainda: 
se você estivesse no lugar do 
dono, que ação você tomaria 
para resolver os confl itos em 
prol do bem da empresa? Viu 
só? Você acabou de dar um 
passo para desenvolver o senso 
de dono. 

É preciso ter claro que essa 
habilidade não é algo inato, po-
dendo muito bem ser desenvol-
vida por meio de treinamentos. 
Nas minhas palestras, costumo 
trabalhar os participantes 
colocando-os em situações 
fora de sua zona de conforto, 
trazendo visões de diversos 
ângulos dos confl itos corpora-
tivos. Tratam-se de refl exões 
sobre o que está ocorrendo, de 
modo que o participante possa 
buscar soluções e se tornar um 
profi ssional mais completo. 

O mercado agradece.

(*) - É professor nos cursos de MBA 
e Pós-Graduação da FAAP, Saint Paul 

e FIA/SP. Foi executivo de empresas 
como: Mercedes-Benz, DuPont, 

Rhodia e teve atuação internacional 
em países como EUA, Canadá, 

Alemanha, Suíça, Áustria, África do 
Sul e América Latina.

Carlos Titton (*)

A - Policiais Militares
Já começaram as inscrições para o concurso que vai selecionar 2.700 
soldados para a Polícia Militar. São realizadas exclusivamente pelo site da 
Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa é de R$ 50,00 e o período de cadastro 
termina no dia 19 de abril. A remuneração inicial do soldado de 2ª classe é 
de R$ 3.049,41, incluindo o salário-base e os adicionais. Para se candidatar 
é preciso ser brasileiro e ter idade entre 17 e 30 anos. As mulheres precisam 
ter altura mínima de 1,55 metro e os homens, de 1,60 metro. Entre outros 
requisitos, ainda é necessário ter concluído o Ensino Médio e ter carteira 
de habilitação para automóveis. Mais informações: (www.ssp.sp.gov.br).

B - Jovens Líderes 
A Cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma, Budweiser e 
Stella Artois, está com as inscrições abertas para a área de vendas em 
nível gerencial por meio do programa Select em todo o País. A companhia 
busca profi ssionais apaixonados por cerveja, com perfi l de liderança, até 
três anos de formados, que possuam inglês fl uente e disponibilidade para 
morar em outros estados. O salário inicial para os selecionados parte de 
R$7.000. As oportunidades de trabalho são efetivas e têm início previsto 
para o mês de junho. interessados devem se cadastrar pelo site (https://
goo.gl/forms/Bkje6yAoo86UPfpx1), até o dia 6 de abril.  

C - Vida e Obra do Artista 
A 25ª Semana Mazzaropi acontece de 9 a 15 de abril em Taubaté e em 
São Paulo, com o tema “As aventuras de Amácio Mazzaropi”. O objetivo 
é mostrar a infl uência do artista tanto durante a época em que era vivo, 
quanto nos dias atuais. Mazza atuou na televisão, teatro, rádio e cinema 
e continua inspirando obras até hoje. Em 2017, por exemplo, foram 
lançados os fi lmes “Malasartes e o Duelo com a Morte” e “A Comédia 
Divina”, ambos com referências a ele. Atualmente, em 2018, acontece 
o espetáculo “Hebe – O Musical”, que combina teatro, dança e música, 
contando a trajetória da atriz, que atuou com Amácio em Zé do Periquito 
(1960), fi lme em que contracena, também, com Agnaldo Rayol. Mais 
informações em (www.institutomazzaropi.org.br). 

D - Parcerias Estratégicas
A Sociedade Rural Brasileira lança seu Programa de Parcerias Estratégicas 

nesta próxima segunda-feira (26), na sua sede. O evento objetiva captar 
recursos e o apoio de grandes empresas brasileiras e multinacionais para 
desenvolver um projeto de aproximação dos produtores rurais a inova-
ções tecnológicas e viabilizar novas linhas de fi nanciamento. Conta com 
a presença do embaixador Roberto Jaguaribe, Presidente da Apex-Brasil, 
em palestra sobre o PAM Agro e as perspectivas para o agronegócio. A 
iniciativa já conta com o apoio de empresas, como IBM e Cargill, além 
de instituições como o Climate Bonds Initiative (CBI) e o Institute of the 
Americas na California. Inscrição e mais informações: (www.srb.com.br).

E - Franquia Musical
A School of Rock, escola de música que inspirou o fi lme, série e musical 
da Broadway, aposta no mercado brasileiro e anuncia um plano de ex-
pansão no país de chegar a 60 escolas em 10 anos. A empresa, que foi 
considerada pela revista Entrepreneur como a franquia musical número 
um nos Estado Unidos, desenvolveu um modelo de Master Franquia to-
talmente desenhada para o mercado brasileiro. Foi assim que, em 2013, 
a primeira unidade da School of Rock começou a operar em São Caetano 
do Sul, e hoje já conta com seis escolas no país e um posto avançado em 
Porto Alegre. São mais de mil alunos e duzentos funcionários. O método 
tem se mostrado bem sucedido em todos os países em que ela opera. 
Outras informações: (https://locations.schoolofrock.com/pt/jardins).

F - Setor de Alimentos
Entre os dias 5 e 7 de abril, em Foz do Iguaçu, acontece o 16º Congresso 
Internacional das Indústrias – ABIMAPI e ABICAB, que abordará as pers-
pectivas de mercado para o setor de alimentos, reunindo representantes 
de empresas nacionais e internacionais. O evento tem como principal 
objetivo contribuir para o fortalecimento e crescimento das categorias 
de alimentos. Durante três dias, serão discutidos assuntos de interesse 
do setor e disseminadas boas práticas. Em paralelo, ocorrerá uma ex-
posição de fornecedores de equipamentos e insumos com as principais 
novidades do setor; e a segunda edição da Rodada Internacional de 
Negócios. Outras informações: (www.abimapi.com.br). 

G - Feira do Empreendedor 
Histórias que geram empatia! O mercado de trabalho vem mudando nos 
últimos anos e na balança, os aspectos comportamentais estão pendendo 

cada vez mais como critério de contratação e promoções na carreira. 
Na maior feira de empreendedorismo do Brasil promovido pelo Sebrae 
será possível conversar com pessoas que superaram os seus limites e 
hoje faturam milhões. O evento, que acontece no Anhembi, entre os 
dias 7 e 10 de abril, terá a Sala de Propósito em que os profi ssionais 
contarão um pouco da sua trajetória no mercado de trabalho.O público 
é variado. Seja uma pessoa que quer fechar um novo negócio e conhecer 
o ramo de franquias, ou quer dar uma guinada na . O evento é gratuito. 
Basta se inscreverno link: (http://feiradoempreendedor.sebraesp.com.
br/visitante).

H -
A Nissan Motor Co., Ltd. revelou seus planos de lançar um número 
cada vez maior de veículos eletrifi cados, expandir e evoluir os sistemas 
de condução autônoma e acelerar a conectividade dos veículos. Essas 
estratégias fazem parte de seu plano de negócios de médio prazo “Nissan 
M.O.V.E. to 2022”. Entre os objetivos estão vender anualmente 1 milhão 
de veículos eletrifi cados até o ano-fi scal 2022 – sejam 100% elétricos ou 
aqueles equipados com powertrains e-POWER.

I - Summer Geek Fest 
O Anime Summer Geek Fest 2018 acontece no Mendes Convention 
Center, em Santos, nos dias 5 e 6 de maio. Entre os destaques, o paínel 
e ‘meet and greet’ com o dublador Wendell Bezerra, da dublagem de 
Goku (Dragon Ball) e Bob Esponja, além de um papo descontraído com 
o Mítico Jovem, youtuber que já acumula mais de 2 milhões em seu 
canal. Os visitantes poderão conhecer mais dois dubladores de Dragon 
Ball, Felipe Grinnan e Marcelo Pissardini, além do Youtuber Vilhena com 
mais de 3.8 milhões de inscritos em seu canal. Além da programação de 
palco, salas temáticas, campeonato de vídeo game, exposição de jogos 
antigos, simuladores de realidade virtual, jogos de PC, concurso de 
Cosplay e muitas outras interações e ativações disponíveis. Saiba mais 
em (www.animesummer.com.br).

J - Uso do Cheque
Mesmo com facilidade de obter crédito, os consumidores da geração 
baby boomer mostraram que têm o controle das fi nanças na ponta do 
lápis, especialmente quando se trata de compras parceladas. Pesquisa 
mensal da Telecheque, serviço desenvolvido pela MultiCrédito, mostra 
leve recuo na inadimplência do cheque para aquisição de produtos em 
todas as gerações. Em fevereiro, a taxa entre baby boomers fi cou em 
1,7%; geração X, 2,5%, e Y, 4%, contrastando com os números do mes-
mo período do ano passado, quando os índices foram: baby boomers, 
2%; geração X, 3%, e Y, 4,5%. Favorecido por melhores condições no 
cenário econômico, o consumo tem registrado movimentação positiva 
no começo de 2018, e os indicadores com redução de inadimplência 
mostram esse comportamento.

A - Policiais Militares
Já começaram as inscrições para o concurso que vai selecionar 2.700 

nesta próxima segunda-feira (26), na sua sede. O evento objetiva captar 
recursos e o apoio de grandes empresas brasileiras e multinacionais para 
desenvolver um projeto de aproximação dos produtores rurais a inova

Itália abre processo 
contra Facebook

A Procuradoria de Roma 
abriu na sexta-feira (23) um 
processo contra o Facebook 
pelo possível uso ilegal de 
dados dos usuários italianos 
por terceiros. O processo foi 
confi ado ao procurador-geral 
Angelo Antonio Raganelli, que 
acionará a delegação em crimes 
de informática e relacionados à 
privacidade.

No relatório do escândalo 
“Datagate” da principal enti-
dade dos direitos dos consumi-
dores na Itália, a Codacons, os 
magistrados foram solicitados a 
verifi carem possíveis casos que 
vão contra os artigos 167 (pro-
cessamento ilícito de dados) e 
169 (medidas de segurança).

O escândalo de vazamento de 
dados começou no último do-
mingo (18) quando o Facebook 
informou que estava investi-
gando a empresa Cambridge 
Analytica por ter manipulado 
informaçoes de mais de 50 mi-
lhões de usuários da rede social 
nos Estados Unidos durante as 
eleições presidenciais de 2016 
(ANSA).

O Índice de Confi ança do 
Consumidor, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), avançou 4,6 pontos 
de fevereiro para março e 
chegou a 92 pontos, em uma 
escala de zero a 200 pontos. 
Em relação a março de 2017, 
o índice avançou 8,1 pontos. 
Na passagem de fevereiro para 
março melhoraram tanto as 
avaliações sobre a situação 
atual quanto as expectativas 
em relação aos próximos 
meses. 

O Índice de Situação Atual 
cresceu 3,4 pontos e atingiu 
78,6 pontos, mas ainda se 
mantém na zona de pessi-
mismo. O Índice de Expecta-
tivas avançou para a zona de 
otimismo ao subir 5 pontos, 
de 96,5 para 101,5 pontos, o 
maior nível desde dezembro 
de 2013 (103,6).

Em relação à situação eco-
nômica geral, o indicador que 
mede o grau de satisfação com 
a economia no momento avan-

Melhoraram tanto as avaliações sobre a situação atual quanto 

as expectativas em relação aos próximos meses.

O comércio atacadista no Estado de São Paulo 
voltou a gerar empregos com carteira assinada 
no primeiro mês deste ano, com a criação de 805 
novas vagas, resultado de 15.488 admissões e 
14.683 desligamentos. Trata-se do maior número 
de empregos gerados no mês de janeiro desde 
2013, revertendo o cenário de dezembro, quando 
mais de 2 mil postos de trabalho foram fechados. 
Com isso, o atacado paulista encerrou o mês com 
um estoque de 498.955 vínculos celetistas, alta de 
1,6% em relação ao mesmo período do ano passado.  

Em janeiro, entre as dez atividades pesquisa-
das, apenas uma apresentou redução de estoque 

de empregos na comparação com o mesmo mês 
de 2017: materiais de construção, madeira e 
ferramentas (-0.7%). Os destaques positivos 
fi caram por conta do comércio atacadista de 
produtos farmacêuticos e higiene pessoal (3,7%) 
e o de alimentos e bebidas (2,5%).

Os dados do primeiro mês do ano demonstram 
uma continuidade no processo de recuperação 
das mais de 24 mil vagas perdidas entre 2015 e 
2016. Esse resultado se dá graças à retomada do 
consumo das famílias e do consequente aumento 
dos pedidos dos estabelecimentos varejistas, 
principal cliente do setor (AI/FecomercioSP).

A América Latina e o Caribe crescerão em 
média 2,6% entre 2018 e 2020, abaixo do cres-
cimento global, devido aos baixos níveis de 
investimento e produtividade, indicou o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) ao 
apresentar seu relatório macroeconômico. 

Embora a América Latina vá voltar a crescer após 
dois anos de recessão, o fará a um ritmo muito mais 
baixo do que o de outras regiões, como a Ásia e a 
Europa emergente, que projetam um crescimento 
de 6,5% e 3,7%, respectivamente, nesse mesmo 
período, diz o banco. A expansão latino-americana, 
no entanto, é desigual: espera-se que o Cone Sul 
(excluindo o Brasil) apresente um índice de cres-

cimento de 2,9% entre 2018 e 2020, que o México 
cresça 2,7% nesse triênio e que o Brasil avance 2%. 
“A boa notícia é que a maior parte da região voltou 
a crescer”, disse José Juan Ruiz, economista-chefe 
do BID, ao informar a primeira parte do relatório 
no marco da assembleia anual da organização, 
realizada esta semana em Mendoza (Argentina).

Ruiz apontou contudo que “o crescimento não é 
sufi cientemente veloz para satisfazer as demandas 
da crescente classe média” e ressaltou que “o maior 
desafi o é aumentar os níveis e a efi ciência dos inves-
timentos para que a região se torne mais produtiva, 
cresça de maneira mais veloz e estável e resguarde 
a região de ‘choques’ externos” (ABr/EFE).
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Tomate foi um dos alimentos que mais teve queda de preços.

Essa é a menor taxa para 
meses de março do 
IPCA-15 desde o ano 

2000 (0,09%). O dado foi divul-
gado na sexta-feira (23) pelo 
IBGE. O IPCA-15 acumula taxas 
de 0,87% no ano e de 2,8% em 
12 meses.

A redução de preços de 0,94% 
nas tarifas de ligações locais e 
de telefone fi xo para celular 
foi a principal responsável por 
segurar a infl ação ofi cial no país, 
de acordo com a prévia. O grupo 
de comunicação como um todo 
teve uma defl ação de 0,19% na 
prévia de março, a maior entre 
as nove classes de despesa que 
compõem o IPCA-15.

O maior impacto para frear a 
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Prévia da infl ação ofi cial 
recua para 0,10% em março
A prévia da infl ação ofi cial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), 
fi cou em 0,10% em março, abaixo do 0,38% da prévia de fevereiro

lado, a alta de preços de 1,06% 
dos planos de saúde foi o item 
individual que mais pesou na 
infl ação de 0,10%. Com isso, 
o grupo de despesa saúde e 
cuidados pessoais teve a maior 
infl ação entre as seis classes 
que tiveram alta de preços no 
mês: 0,54%.

As demais classes de despe-
sas tiveram as seguintes taxas 
de infl ação: educação (0,25%), 
habitação (0,13%), despesas 
pessoais (0,12%), artigos de re-
sidência (0,09%) e transportes 
(0,07%, infl uenciado pela alta 
de preços de 1,30% dos ônibus 
urbanos). Vestuário foi a única 
classe de despesas que não teve 
variação de preços (ABr).

infl ação, entre as nove classes 
de despesa, no entanto, veio 
dos alimentos, que tiveram 
uma defl ação de 0,07%. Vá-

rios alimentos tiveram queda 
de preços na prévia do mês, 
incluindo o tomate (-5%) e 
as carnes (-0,66%). Por outro 

Confi ança do Consumidor avança 
4,6 pontos de fevereiro para março

çou 1,7 ponto, para 84,4 pontos. 
Já o indicador das perspectivas 
para a situação econômica nos 
seis meses seguintes avançou 
3,9 pontos, para 118 pontos, o 
maior nível da série histórica.

Segundo a FGV, a recuperação 
gradual da situação atual contri-
bui para que os consumidores 
se sintam mais confi antes para 

novas compras. “A sustentação 
dessa melhora na intenção de 
compras dependerá, contudo, 
da não ocorrência de choques 
negativos no âmbito político 
ou econômico nos próximos 
meses”, afi rma Viviane Seda 
Bittencourt, coordenadora 
da Sondagem do Consumidor 
(ABr).

América Latina crescerá em média 2,6% entre 2018 e 2020Comércio atacadista registrou novos empregos em janeiro
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A tragédia educacional e 
os riscos anunciados às 

próximas gerações

O Brasil tem ao menos 

três graves problemas 

estruturais: uma baixa 

qualidade escolar; uma 

enorme desigualdade 

social e o gigantismo da 

máquina pública

Apesar dos reconheci-
dos esforços de vários 
governos em um pas-

sado recente, investindo em 
campanhas para evitar evasão 
escolar, colocar mais alunos 
nas escolas, propor novos 
curriculums escolares, aumen-
tarem as horas de permanência 
dos alunos em escolas públicas, 
buscarem uma modernização 
dos métodos de ensino, um 
fato persiste: nossa qualidade 
de ensino é muito baixa.

Em recente estudo larga-
mente divulgado, o Banco 
Mundial chegou a conclusão, 
analisando os dados do Pro-
grama Internacional de Ava-
liação de Estudantes (PISA) 
por vários anos, que o Brasil 
demorará 260 anos - exatos, 
260 anos - para alcançar a 
profi ciência em leitura e 75 em 
matemática, comparando-se 
com os atuais níveis dos paí-
ses desenvolvidos. Mesmo na 
hipótese desses dados serem 
contestados, a nossa desigual-
dade é abissal e por si só, uma 
vergonha.

O Brasil nunca teve uma 
efetiva política de governo 
voltada para a educação básica, 
quer seja estadual ou muni-
cipal, as esferas de governo 
encarregadas desta etapa da 
educação. Seria muito lógico 
que a educação infantil (creche 
e pré-escola) e o ensino fun-
damental (9 anos de estudo), 
fossem responsabilidades dos 

municípios. A criança deveria 
estudar o mais perto de sua 
casa possível. Mas nossos 
municípios estão aparelhados 
para isso?

O governo federal a partir 
de Ministério da Educação, 
deveria ter um rígido programa 
de fi scalização escolar em to-
dos os municípios brasileiros. 
Caso as metas estipuladas não 
fossem atingidas o município 
deveria perder sua autonomia 
administrativa, ter uma inter-
venção. Simples assim. 

A escola básica deveria ser 
prioridade de governo abso-
luta. Os professores deveriam 
ter um preparo adequado 
e ter condições adequadas 
para o seu magistério. E 
este desempenho deveria ser 
sempre mensurado e cobrado. 
Por outro lado, um professor 
deveria ganhar sempre mais do 
que um vereador; afi nal, ele, o 
professor, lida com o compo-
nente social mais importante 
da nação: o futuro. 

Talvez assim consigamos 
reduzir aquele tempo que nos 
separa do desenvolvimento. 
Claro que parece difícil de 
acontecer, no entanto se acre-
ditarmos nesse sonho, ele se 
tornará realidade. Façamos 
uma revolução silenciosa, va-
mos inundar as redes sociais 
falando do descaso com a 
educação. Façamos petições 
aos congressistas pedindo que 
a educação seja a prioridade de 
qualquer governo. 

Se nós não mudarmos, nada 
mudará e estaremos conde-
nando as futuras gerações a 
um atraso sem fi m.

(*) - É economista e autor do livro Às 
Margens do Ipiranga - a esperança 

em sobreviver numa sociedade 
desigual.

Celso Luiz Tracco (*)

O eleitor que ainda não 
conseguiu fazer a biometria 
nos municípios onde o cadas-
tramento é obrigatório, ainda 
poderá regularizar a sua situa-
ção até 9 de maio, data-limite 
do calendário eleitoral para 
alistamento, transferência e 
atualização de dados. O prazo 
do cadastramento obrigatório 
terminou na sexta-feira (23) 
nos seguintes municípios: 
Guarulhos, Sorocaba, Voto-
rantim, Botucatu, Araçoiaba 
da Serra, Salto de Pirapora, 
Itatinga, Pardinho e Várzea 
Paulista. 

Em outras 75 cidades do 
estado, o prazo acaba na terça-
-feira (27). 

Concluída a revisão, para 
evitar o cancelamento do 
alistamento eleitoral, o cida-
dão ainda tem a oportunidade 
de regularizar a sua situação 
perante a Justiça Eleitoral até 
9 de maio, quando o cadastro 
é fechado para a preparação 
das eleições. Basta procurar o 
cartório eleitoral ou um posto 
de atendimento. Não haverá 

Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor faça o agendamento 

do atendimento por meio do site (http://www.tre-sp.jus.br).

O ano de 2018 será instituído 
como o Ano de Valorização e 
Defesa dos Direitos Humanos 
da Pessoa Idosa. É o que prevê 
o projeto  aprovado em Plenário 
na última quinta-feira (22). O 
texto vai à sanção presidencial. 
A escolha do ano de 2018 se deu 
em razão da Convenção Intera-
mericana sobre a Proteção dos 
Direitos Humanos dos Idosos, 
celebrada pela OEA em 2015. 
O Brasil está atualmente em 
processo de ratifi cação dessa 
convenção. O acordo encontra-
-se em análise na Câmara. 

O projeto estipula que, em 
celebração ao ano, haverá 
palestras, eventos, ações con-
juntas da administração pública 
para incentivar a valorização 
do idoso, além de divulgação 
da convenção. O objetivo não 

é criar data comemorativa no 
calendário nacional, mas esta-
belecer marco para estímulo 
de ações pelos direitos dos 
idosos. O senador Paulo Paim 
(PT-RS) lembrou que em 2018 
são comemorados os 70 anos 
da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e os 15 anos 
da aprovação do Estatuto da 
Pessoa Idosa. 

Ele comemorou o acordo 
firmado entre Executivo e 
Legislativo para aprovação do 
projeto. “Fico feliz  que, num 
momento de tanto confl ito no 
mundo político do nosso país, 
eu tenha participado de um 
grande acordo entre Legislativo 
e Executivo por um projeto tão 
importante e que será votado 
por unanimidade”, declarou 
(Ag.Senado).

O texto aprovado vai à sanção presidencial.

Em defesa da 
desoneração 
tributária 
para o setor 
produtivo

Asenadora Rose de Freitas 
(PMDB-ES) afi rmou que o 
nível de tributação imposta 
pelo Estado acaba por su-
focar, em demasia, a produ-
ção industrial, provocando 
preços mais altos para os 
consumidores e lucros mais 
baixos para empresários. Por 
isso, já que não se discute 
uma reforma tributária sé-
ria e efetiva, a desoneração 
tributária do setor produtivo 
brasileiro deve ser aprofun-
dada, afi rmou.

“Essa desoneração é ne-
cessária e urgente. Não pode 
ser, no entanto, uma deso-
neração vertical, localizada 
pontualmente, de maneira 
a benefi ciar o setor A ou 
B, mas não traga nenhum 
ganho aos setores C, D e 
E. Não pode ser assim, de 
forma nenhuma. Nós sabe-
mos, estamos cansados de 
saber que renúncias fi scais 
direcionadas a setores espe-
cífi cos acabam por ser fonte 
de inefi ciência, de distorção 
competitiva e, por vezes, não 
por consequência, gerando 
a corrupção”, opinou.

Uma medida proposta 
pela equipe econômica do 
governo federal, que Rose 
considerou acertada, é a 
unifi cação da alíquota do 
PIS e do Cofi ns. Ambos têm, 
grosso modo, o mesmo fato 
gerador, que são as receitas 
auferidas pelas pessoas 
jurídicas de direito priva-
do. Tendo praticamente 
o mesmo fato gerador, os 
dois tributos poderiam ser 
perfeitamente unificados, 
afi rmou a parlamentar.

Segundo Roses, essa é uma 
proposta que vai na direção 
da simplifi cação do sistema 
tributário e é aguardada com 
ansiedade pelos empreende-
dores e pelos estudiosos da 
política tributária brasileira, 
além de outras, já encami-
nhadas pelo próprio Senado, 
que reduzem a burocracia 
e melhoram o ambiente de 
negócios (Ag.Senado).

O senador Lasier Martins 
(PSD-RS) lamentou o confl ito 
entre os ministros do Supremo 
Tribunal Federal, Luis Roberto 
Barroso e Gilmar Mendes, ocor-
rido na última quarta-feira (21). 
A troca de insultos foi destaque 
na imprensa brasileira e se 
iniciou com Barroso reagindo 
a uma fala de Mendes, que 
criticava decisões anteriores 
do próprio STF.

Na opinião do parlamentar, o 
acontecimento foi lamentável 
sob todos os aspectos, pelo mau 
exemplo e pela má impressão 
que a Suprema Corte brasileira 
transmite com o “bate boca”, 
com o confl ito que vem se re-
petindo e tem quase sempre o 
mesmo personagem envolvido: 
Gilmar Mendes, frisou.

Numa tentativa de evitar as 
indicações políticas de minis-
tros do Judiciário, o que compe-
te exclusivamente ao Presiden-
te da República, a Casa deveria 

Senador Lasier Martins (PSD-RS).

Questionado sobre o an-
damento da proposta, o 
presidente do Senado, 

Eunício Oliveira, reforçou 
que pautará a proposta para 
que seja votada com urgência 
quando chegar à Casa. 

Ele lembrou que o Senado 
avançou na pauta de segurança 
pública e de microeconomia 
desde o ano passado. “Não de-
pende de mim. Eu farei isso de 
imediato [colocar em urgência] 
quando chegar aqui. Aprova-
mos quase 20 matérias sobre 
economia, mais de 15 sobre 
segurança pública como fi m 
de foro privilegiado e abuso de 
autoridade desde agosto do ano 
passado. A Câmara tinha outra 
pauta”, disse o presidente.

Eunício frisou que o Senado 
captou desde o ano passado o 
sentimento das ruas ao priorizar 
projetos que garantam a retoma-
da do crescimento, a geração de 
empregos e o enfrentamento ao 

Eunício: o Senado captou desde o ano passado o sentimento

das ruas ao priorizar projetos que garantam

a retomada do crescimento.

Ao lembrar o Dia Internacional da Síndrome 
de Down - 21 de março - o senador Hélio José 
(Pros-DF) lamentou o fato de ainda haver muito 
preconceito e falta de informação sobre o tema. 
Segundo o parlamentar, não se trata de uma 
doença, mas de uma condição genética, uma vez 
que a pessoa com Down tem 47 cromossomos 
em vez dos habituais 46.

O representante do Distrito Federal lembrou 
que uma a cada 700 pessoas no mundo têm 
essa diferenciação genética, independente de 
cor, classe social ou região geográfi ca. E que a 
pessoa com Down tem condições de estudar, 
trabalhar e ocupar um lugar digno na sociedade, 
com plenas condições de se desenvolver pessoal 

e profi ssionalmente. “Quem tem síndrome não 
é doente, nem defi ciente, mas uma pessoa com 
necessidade específi ca”, afi rmou.

Na opinião do parlamentar, palavras inade-
quadas são veículos de preconceito, por isso ele 
lembrou que o termo ‘portador’ caiu em desuso. 
“É essencial que a sociedade entenda que atitu-
des negativas ou mesmo falta de conhecimento 
sobre o potencial dos indivíduos com Down 
impedem ou mesmo difi cultam o acesso deles 
às oportunidades de darem alguma contribuição 
a mais à sociedade. Por isso convoco a todos 
com Down para que se sintam empoderados 
e reclamem seus direitos e oportunidades”, 
afi rmou (Ag.Senado).
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Projeto que cria Sistema Único de 
Segurança terá urgência no Senado
Previsto inicialmente para ser aprovado até o dia 20 deste mês pelo Congresso Nacional, o projeto que 
cria o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) ainda aguarda uma defi nição da Câmara dos Deputados

projeto da Eletrobras precisa ser 
debatido. É preciso saber para 
onde vai o dinheiro. Não vamos 
aprovar um projeto apenas por 
aprovar. Sabemos as difi culda-
des que passam o Nordeste na 
questão de recursos hídricos. E 
a gente precisa destinar recursos 
novos para que esses recursos 
possam ser incorporados à ques-
tão da segurança pública e dos 
recursos hídricos”.

Indagado se as campanhas elei-
torais podem atrapalhar a votação 
do projeto, Eunício disse que o 
Senado não deixará de votar ma-
térias importantes nem durante 
o período eleitoral. “O Congresso 
vai funcionar normalmente até o 
início das eleições e no período 
eleitoral vamos fazer mutirões 
para que os senadores possam 
se dividir em relação a fi car aqui 
no Congresso, votar matérias 
importantes e, ao mesmo tempo, 
participar da campanha”, salien-
tou (Ag.Senado).

problema da segurança pública. 
“Tenho convicção de que a sen-
sibilidade que o presidente [da 
Câmara] Rodrigo Maia tem fará 
com que essas matérias sejam 
votadas”, avaliou. 

Ao comentar o projeto de 

privatização da Eletrobras, que 
também depende de uma de-
fi nição da Câmara, Eunício de 
Oliveira destacou que a maior 
preocupação é garantir verbas 
para a gestão de recursos hídri-
cos e de segurança pública. “Esse 

Eleitor tem até 9 de maio para 
fazer biometria no Estado

necessidade de pagar multa 
pelo cancelamento, mas haverá 
multa de R$ 3,51 pela ausência 
a cada turno do pleito.

Os eleitores dos municípios 
não submetidos à revisão elei-
toral não necessitam realizar 
o cadastramento biométrico 
para votar nestas eleições. Nos 
últimos meses, 84 municípios 
paulistas passaram pelo pro-
cesso de revisão do eleitorado. 
Cerca de dois milhões e meio 

de pessoas foram convocadas 
para o cadastramento das im-
pressões digitais. Guarulhos e 
Sorocaba, os maiores colégios 
eleitorais, somam mais da 
metade desse eleitorado. Em 
Guarulhos, faltam cerca de 
27% dos 943 mil inscritos. 
Em Sorocaba, cerca de 22% 
dos 498 mil. No total dos 
municípios sob revisão, esse 
índice está em torno de 24% 
até o momento (ABr).

Lasier defende mudança na 
indicação ao cargo no STF

aprovar proposta que muda o 
rito dessas escolhas, defendeu o 
senador. A proposta do próprio 
Lasier, determina que a indica-
ção para os cargos de ministros 
dos tribunais superiores saia de 
uma lista tríplice aprovada por 
um colegiado formado, entre 
outros, pelo presidente do STF, 
do STJ e do TST.

“[A discussão] foi mais uma 
comprovação de que não pode-

mos mais continuar admitindo 
indicações políticas, como tem 
acontecido. A todo instante em 
que há uma vaga no Supremo e 
nos tribunais superiores é a mes-
ma coisa, indicações políticas 
que acabam redundando nesta 
triste episódio, de repercussão 
mundial, num mau exemplo e 
numa desmoralização - por que 
não? - que sofre nossa Suprema 
Corte”, opinou (Ag.Senado).

Ano de Valorização e 
Defesa dos Direitos 

Humanos da Pessoa Idosa

Síndrome de Down é condição 
genética e não doença

O projeto que aumenta as penas para crimes 
relacionados à pirataria  é o destaque do Plenário 
da Câmara para a próxima segunda-feira (26). Os 
deputados precisam analisar o substitutivo do Sena-
do ao texto aprovado pela Câmara em dezembro de 
2000, alterando diversos dispositivos da Lei 9.279/96, 
que trata dos direitos de propriedade industrial.

O texto do Senado aumenta a pena de 1 a 3 
meses de detenção para 2 a 4 anos de reclusão 
em crimes como os cometidos contra patente de 
invenção ou de modelo; contra o registro de marca; 
o de fabricação, sem autorização do titular, de pro-

duto que incorpore desenho industrial registrado; 
e a reprodução ou imitação de armas, brasões 
ou distintivos ofi ciais nacionais, estrangeiros ou 
internacionais para fi ns econômicos.

Pode ser debatido ainda a proposta do Senado, que 
disciplina a possibilidade de coleta de assinaturas 
eletrônicas de eleitores para a apresentação de pro-
jetos de iniciativa popular. Atualmente, só é possível a 
coleta de assinaturas manuscritas. Também na pauta 
está o projeto do deputado Carlos Zarattini (PT-SP), 
que regulamenta a atividade de lobby e de grupos de 
pressão junto ao setor público (Ag.Câmara).

Aumento de penas para crimes 
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Engevix Engenharia e Projetos S.A.
CNPJ/MF 00.103.582/0001-31 - NIRE: 35.300.190.505

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 20 de Fevereiro de 2018
Data, hora e local: 20 de fevereiro de 2018, às 9h, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/SP. Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto 
no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (‘LSA’) e alterações posteriores, por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: José Antunes Sobrinho - Presidente e 
Alisson Martins Rodrigues - Secretário. Ordem do dia: (1) Inclusão de atividade ao objeto social; (2) Alteração de estrutura da Diretoria; (3) Alteração de artigo referente à outorga de procurações; (4) Reforma e 
consolidação do Estatuto Social. O senhor presidente informou aos presentes que estavam em discussão as seguintes Deliberações: (1) Inclusão de atividade ao objeto social. Com intuito de ampliar sua área 
de atuação no mercado, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a inclusão de atividades complementares ao objetivo social da Companhia, a saber: projeto, desenvolvimento e fornecimento de sistemas de 
informática, incluindo equipamentos e programas de computador; e, suporte técnico, implementação, operação, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Nestes termos, o artigo 3º, Capítulo 
I do estatuto social da Companhia vigerá com a seguinte redação: “Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: (i) a prestação de serviços de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de 
reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de anteprojetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos; coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão 
e gerenciamento de obras e serviços; diligenciamento de compras; operação, manutenção, conservação, inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; preparo de especificações e de editais de 
licitações; seleção de propostas para a execução de obras e serviços; integração de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consultoria; participação em outras sociedades, 
nacionais ou estrangeiras; (ii) projeto, desenvolvimento e fornecimento de sistemas de informática, incluindo equipamentos e programas de computador; suporte técnico, implementação, operação, manutenção 
e outros serviços em tecnologia da informação; e, (iii) integração de empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de recursos de engenharia, construção, 
montagem e fornecimento de equipamentos e componentes, podendo para isso exercer atividades mercantis de compra, venda, importação e exportação.” (2) Alteração de estrutura da Diretoria. Aprovada a 
modificação de estrutura da Diretoria da Companhia, de modo a refletir sua atual composição e forma de atuação, isto posto, o artigo 24, Capítulo III, do estatuto social da Companhia vigerá com a seguinte 
redação: “Artigo 24. A Diretoria da Companhia é composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 04 (quatro) membros, sendo, 01 (um) Diretor Presidente e demais membros denominados diretores sem 
designação específica, eleitos e/ou reeleitos a cada 2 (dois) anos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, devendo permanecer no cargo até a posse de seus sucessores. Os membros 
da Diretoria deverão ter qualificação condizente com seus cargos, observando-se critérios adotados no mercado. Em caso de renúncia, vacância ou impedimento, o respectivo substituto será escolhido pelo 
Conselho de Administração, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, o membro da Diretoria eleito nessas condições exercerá as funções pelo prazo restante do mandato do diretor que estiver substituindo. 
Parágrafo 1º. Ao Diretor Presidente cabe coordenar, acompanhar e supervisionar os demais membros da Diretoria da Companhia e de suas sociedades diretamente controladas; Parágrafo 2º. Aos demais, cabe 
a execução do objeto social da Companhia, cabendo-lhes administrar, supervisionar e coordenar as atividades das unidades que estiverem sob sua responsabilidade, bem como, a execução de tarefas que lhes 
forem atribuídas pelo Conselho de Administração. Parágrafo 3º. Compete a qualquer membro da Diretoria isoladamente: a) representar a Companhia ativa e passivamente em juízo; b) convocar a Assembleia 
Geral dos acionistas quando julgar conveniente ou necessário; c) convocar reuniões da Diretoria; d) representar a Companhia junto a clientes, fornecedores, entidades de classe repartições e órgãos públicos dos 
Governos Federal, Estadual e Municipal, inclusive suas autarquias; e, e) fazer cumprir os dispositivos do Código de Conduta do Grupo e observar as boas práticas de governança corporativa.” (3) Alteração de 
artigo referente à outorga de procurações. Ato contínuo, foi aprovada a alteração do modo de outorga de procurações, isto posto, o artigo 26, seção IV, Capítulo III do estatuto social da Companhia, vigerá com a 
seguinte redação: “Artigo 26. As procurações serão sempre outorgadas, por instrumento público ou particular, pelo Diretor Presidente da Companhia. Salvo as procurações “ad judicia” de prazo indeterminado, os 
demais mandatos deverão especificar obrigatoriamente a sua duração, bem como, os fins a que se vinculam os poderes outorgados. Em casos especiais, a Companhia poderá ser representada por um único 
mandatário com poderes específicos.” (4) Reforma e consolidação do Estatuto Social. Tendo em vista as alterações supracitadas, esclareceu o senhor presidente a necessidade de reforma e consolidação do 
Estatuto Social da Companhia, que a partir desta data, vigorará com a redação informada no anexo I da presente. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente ofereceu a palavra e como 
ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim secretário e pelo senhor presidente da mesa, a quem incumbe 
levá-la a registro, antes porém, nesta mesma data, transcrevê-la em livro próprio da Companhia: (a) José Antunes Sobrinho - Presidente e Alisson Martins Rodrigues - Secretário; (aa) p/ Nova Engevix Participações 
S.A. (José Antunes Sobrinho e Yoshiaki Fujimori); p/ Fundo de Investimento em Participações Cevix (Edson Hydalgo Junior). A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia. Barueri/SP, 20 de 
fevereiro de 2018. José Antunes Sobrinho - Presidente; Alisson Martins Rodrigues - Secretário. Estatuto Social - Capítulo I – Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. Artigo 1º. A Engevix 
Engenharia e Projetos S.A. é uma sociedade anônima regida por este Estatuto Social e pela Lei 6.404/76 (“LSA”), conforme alterada e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia 
tem sede social e foro em Barueri/SP, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, CEP: 06455-000, e os seguintes escritórios, com o capital destacado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) cada: 
a) Rodovia SC 404, 440, Bloco B, 1º ao 8º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-050; b) SCN, Quadra 4, Bloco “B”, 100, Sala 1001, Centro Empresarial Varig, CEP: 70714-000, Asa Norte, Brasília-DF; 
c) Rua da Assembleia, 66, Conjuntos 1301 e 1401, andares 13º e 14º, Centro, CEP: 22011-000, Rio de Janeiro-RJ; d) Rua Professor Lauro Sanches, 48, Jardim Paulistano, CEP: 18040-431, Sorocaba-SP; e) 
Avenida Castelo Branco, 183, 3º e 4º andares do Edifício Celso Haddad, Cachoeirinha, CEP: 69065-010, Manaus-AM; f) Rua Ewerton Visco, 290, Sala 516, CEP: 41820-022, Salvador-BA; g) Edifício BBVA, Piso 
12-01, Avenida Balboa, Panamá; h) Calle Tucumán 1, Piso 4º, Buenos Aires, Argentina; i) Av. Emilio Cavenecia, 225, Torre 2, Oficina 402, San Isidoro, Lima, Peru; j) Carrera 12#90 – 20, Oficina 204, Barrio Chicó, 
Bogotá D.C, Colômbia; k) Avenida Republica del Salvador N35-126 y Suecia, Edificio Zante, Oficina 201, Quito, Equador; e, l) Calle Modesto Omiste nº 753, Zona Cala Cala, Cochabamba, Bolívia. Parágrafo 
Único. A critério da Diretoria, a Companhia poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios e estabelecimentos de representação em qualquer parte do território nacional e no exterior. Artigo 3º. A 
Companhia tem por objeto social: (i) a prestação de serviços de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de anteprojetos e 
projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos; coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; diligenciamento de compras; operação, 
manutenção, conservação, inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; preparo de especificações e de editais de licitações; seleção de propostas para a execução de obras e serviços; integração 
de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consultoria; participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras; (ii) projeto, desenvolvimento e fornecimento de 
sistemas de informática, incluindo equipamentos e programas de computador; suporte técnico, implementação, operação, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; e, (iii) integração de 
empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de recursos de engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e componentes, 
podendo para isso exercer atividades mercantis de compra, venda, importação e exportação. Parágrafo Único. Os encargos técnicos nos campos da engenharia civil, industrial, elétrica e da arquitetura, urbanismo 
e ecologia, serão sempre confiados a profissionais devidamente habilitados, segundo as respectivas especializações e com ampla autonomia técnica em seu pleno desempenho. Artigo 4º. O prazo de duração 
da Companhia é indeterminado. Capítulo II – Do Capital e Ações. Artigo 5º. O capital social da sociedade é de R$ 564.000.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro milhões de reais) divididos em 102.398.227 
(cento e dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, duzentas e vinte e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Artigo 6º. Cada ação ordinária confere direito a um voto nas deliberações das 
assembleias gerais de acionistas. Artigo 7º. A Assembleia Geral poderá criar capital autorizado. Artigo 8º. O capital social poderá ser aumentado da seguinte forma, sempre que a Assembleia Geral o julgue 
conveniente: (i) pela emissão de novas ações, subscritas mediante pagamento; e, (ii) pelo aumento do valor nominal das ações existentes, resultantes quer da incorporação de bens, quer pela aplicação das 
reservas, quer ainda por quaisquer outros meios, a juízo da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, conforme o caso. Artigo 9º. A não ser pelas hipóteses do artigo 11 abaixo, os acionistas terão 
direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, que pode ser exercido no prazo de 
30 (trinta) dias, contados a partir da data de deliberação pertinente. Artigo 10. A Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição sem que assista o direito de preferência 
aos antigos acionistas, quando a colocação for feita mediante venda em Bolsa de Valores, ou por subscrição pública, ou ainda, através de permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos 
do art. 172 da LSA, ou nos termos de lei especial de incentivos fiscais; Também não haverá direito de preferência na outorga e no exercício de opção de compra de ações, na forma do disposto no art. 171, §3º, 
da mesma Lei. Parágrafo Único. Fica vedada a emissão, pela Companhia, de ações preferenciais ou partes beneficiárias. Artigo 11. A Companhia poderá, de acordo com plano previamente aprovado pela 
Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, e ainda, a pessoas naturais que prestam serviços à Companhia ou a sociedade sob seu controle, conforme vier 
a ser deliberado pelo Conselho de Administração, observadas as disposições estatutárias e as normas legais aplicáveis. Artigo 12. As ações serão indivisíveis perante a sociedade, que não lhes reconhecerá 
mais que um proprietário para cada unidade. Capítulo III – Dos órgãos da Companhia. Seção I – Disposições Gerais. Artigo 13. São órgãos da Companhia, sendo os três primeiros de caráter permanente: 
a) Assembleia Geral; b) Conselho de Administração; c) Diretoria; e d) Conselho Fiscal. Parágrafo 1º. A administração da Companhia caberá ao Conselho de Administração e à Diretoria. Parágrafo 2º. A 
remuneração dos administradores será fixada pela Assembleia Geral que poderá fixar uma verba global para os mesmos, caso em que caberá ao Conselho de Administração deliberar a respeito de sua 
distribuição entre seus membros e a Diretoria. Seção II – Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 14. A Assembleia Geral é o órgão supremo de deliberação da Companhia e suas decisões obrigam a todos 
os acionistas, ainda que ausentes. Artigo 15. A Assembleia Geral poderá ser ordinária ou extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária será realizada dentro dos 04 (quatro) primeiros meses subsequentes ao 
fim do exercício social da Companhia e a Assembleia Geral Extraordinária será realizada, sempre que houver interesse social, permitida a realização conjunta de ambas. Parágrafo Único. Compete à Assembleia 
Geral, além de outras eventuais atribuições previstas em lei: a) reforma do Estatuto Social; b) eleição e destituição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, este último, quando instalado; 
c) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras, por eles apresentadas, relativas ao último exercício social; d) autorizar a emissão de debêntures; e) suspender o exercício 
dos direitos do acionista; f) deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social; g) autorizar a emissão de partes beneficiárias; h) deliberar sobre transformação, 
fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; i) deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; j) aprovar a correção da expressão monetária do capital social; k) fixar os honorários globais dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do 
Conselho Fiscal, se instalado; l) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais desdobramentos e grupamento de ações; m) escolher a instituição responsável pela preparação de laudo de avaliação 
das ações da Companhia, dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração, nos casos e na forma prevista neste Estatuto Social. Artigo 16. A Assembleia Geral, salvo as exceções previstas na 
legislação em vigor e neste Estatuto Social, será convocada pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal ou acionistas, na forma da lei. Artigo 17. Os trabalhos da Assembleia Geral serão instalados e 
presididos por um dos acionistas, que será eleito pelos presentes na abertura dos trabalhos, o qual designará um terceiro, também presente, acionista ou não, para secretário de mesa. Artigo 18. A Assembleia 
Geral se instalará conforme previsão legal. Parágrafo 1o. Para tomar parte na Assembleia Geral, na hipótese de representação, o acionista deverá depositar na Companhia com antecedência mínima de 03 (três) 
dias corridos, contados da data da realização da respectiva reunião, instrumento de mandato devidamente regularizado na forma da lei; O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia 
Geral munido de documentos que comprovem sua identidade. Parágrafo 2º. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, 
administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os condôminos. Parágrafo 3º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos 
da ordem do dia, constantes dos respectivos editais de convocação, que deverão indicar adequadamente as matérias a serem deliberadas. Parágrafo 4º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as 
exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando votos em branco. Seção III – Conselho de Administração. Artigo 19. O Conselho de Administração será composto 
por 03 (três) membros titulares, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado de 01 (um) ano, admitida a reeleição por igual período; Findo o mandato, 
permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus sucessores. Artigo 20. Os membros deverão ter reputação ilibada. Artigo 21. Ocorrendo vacância, por qualquer motivo, o membro do 
Conselho de Administração ausente deverá ser substituído em período não superior a 90 (noventa) dias. Parágrafo Único. Para os fins deste artigo, haverá vacância de um cargo nos seguintes casos: destituição, 
renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidez ou ausência injustificada por mais de duas reuniões consecutivas. Artigo 22. O Conselho de Administração reunir-se-á trimestralmente e, extraordinariamente, 
sempre que os interesses sociais o exigirem, observado o prazo de antecedência de 03 (três) dias; Em caso de urgência justificada, a reunião poderá ser convocada e realizada sem observância do prazo mínimo 
antes referido. Parágrafo 1º. Exceto se de outra forma acordado entre seus membros por escrito, as reuniões serão instaladas em primeira convocação, com a presença da totalidade dos conselheiros 
(pessoalmente presentes ou, presentes por qualquer meio de telecomunicação, pelo qual, usuários possam ouvir um ao outro e participar das discussões, tais como telefone ou videoconferência). Se não houver 
quórum para instalação, o(s) presente(s) deverá (ão) remarcar tal reunião para, pelo menos, 05 (cinco) dias úteis após a data inicialmente prevista, notificando os demais conselheiros e, nesse caso, a reunião 
será instalada com a presença de qualquer número. Parágrafo 2º. Independentemente das formalidades de convocação previstas neste artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os 
membros. Parágrafo 3°. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pelo voto afirmativo de todos os presentes e serão objeto de assentamento em atas. Se produzirem efeito perante terceiros, 
serão arquivadas no competente órgão de registro público e publicadas na forma da lei, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Artigo 23. Compete ao Conselho de Administração, privativamente: a) fixar a orientação 
geral dos negócios, planos, projetos e diretrizes econômicas, financeiras, industriais e comerciais da Companhia; b) Aprovar o orçamento anual da Companhia; c) manifestar-se sobre as demonstrações contábeis 
e os relatórios da administração; d) aprovar as contas da diretoria e submetê-las à Assembleia; e) manifestar-se sobre qualquer proposta a ser encaminhada à Assembleia; f) fixar a política de atribuição e a 
distribuição de participação nos lucros anuais aos empregados e aos administradores; g) fiscalizar a gestão dos diretores e examinar a qualquer tempo, livros e papéis da Companhia e solicitar informações sobre 
quaisquer operações, contratadas ou em contratação; h) autorizar a aquisição e alienação de bens imóveis e de participações societárias; i) autorizar a contratação de empréstimos e financiamentos e a 
constituição de ônus reais para a Companhia, bem como, a concessão de garantia real ou fidejussória em favor de qualquer sociedade pertencente ao grupo societário, cujo valor da operação seja superior a 2% 
(dois por cento) do Patrimônio Líquido da Companhia; j) eleger e destituir diretores da Companhia, atribuir designações e fixar-lhes as atribuições, observando o que a respeito dispuser este Estatuto Social; k) 
escolher e destituir os auditores independentes da Companhia; l) deliberar sobre a emissão de novas ações e bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado, fixando as condições de emissão, inclusive 
preço e prazo de integralização; m) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real e autorizar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação 
de recursos, como bonds, notes, commercial papers e outros, de uso comum no mercado, deliberando ainda sobre as suas condições de emissão e resgate; n) autorizar a aquisição de ações e debêntures 
emitidas pela Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria para posterior alienação, observadas as normas legais vigentes; o) apresentar à Assembleia Geral plano para outorga de 
opção de compra de ações nos termos da lei e deste Estatuto; p) se mantido, em caso de liquidação da Companhia, nomear o liquidante e fixar a sua remuneração, podendo também destituí-lo; q) deliberar 
previamente sobre a apresentação, pela Companhia, de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; Seção IV – Diretoria. Artigo 24. A Diretoria da Companhia é composta por no mínimo 02 (dois) 
e no máximo 04 (quatro) membros, sendo, 01 (um) Diretor Presidente e demais membros denominados diretores sem designação específica, eleitos e/ou reeleitos a cada 2 (dois) anos e destituíveis a qualquer 
tempo pelo Conselho de Administração, devendo permanecer no cargo até a posse de seus sucessores. Os membros da Diretoria deverão ter qualificação condizente com seus cargos, observando-se critérios 
adotados no mercado. Em caso de renúncia, vacância ou impedimento, o respectivo substituto será escolhido pelo Conselho de Administração, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, o membro da Diretoria 
eleito nessas condições exercerá as funções pelo prazo restante do mandato do diretor que estiver substituindo. Parágrafo 1º. Ao Diretor Presidente cabe coordenar, acompanhar e supervisionar os demais 
membros da Diretoria da Companhia e de suas sociedades diretamente controladas; Parágrafo 2º. Aos demais, cabe a execução do objeto social da Companhia, cabendo-lhes administrar, supervisionar e 
coordenar as atividades das unidades que estiverem sob sua responsabilidade, bem como, a execução de tarefas que lhes forem atribuídas pelo Conselho de Administração. Parágrafo 3º. Compete a qualquer 
membro da Diretoria isoladamente: a) representar a Companhia ativa e passivamente em juízo; b) convocar a Assembleia Geral dos acionistas quando julgar conveniente ou necessário; c) convocar reuniões da 
Diretoria; d) representar a Companhia junto a clientes, fornecedores, entidades de classe repartições e órgãos públicos dos Governos Federal, Estadual e Municipal, inclusive suas autarquias; e, e) fazer cumprir 
os dispositivos do Código de Conduta do Grupo e observar as boas práticas de governança corporativa; Artigo 25. Observada, quando aplicável, a necessidade de aprovação prévia do Conselho de 
Administração, nos termos do artigo 23, só constituirá a Companhia em obrigações para com terceiros e exonerará estes de responsabilidade para com a mesma, os atos, contratos, títulos cambiais, cheques, 
documentos e papéis que forem assinados: a) por dois diretores em conjunto, b) por qualquer um dos diretores, isoladamente, mas em conjunto com um procurador; e, c) por um ou mais procuradores nomeados 
nos termos do artigo 26 deste Estatuto Social. Artigo 26. As procurações serão sempre outorgadas, por instrumento público ou particular, pelo Diretor Presidente da Companhia. Salvo as procurações “ad judicia” 
de prazo indeterminado, os demais mandatos deverão especificar obrigatoriamente a sua duração, bem como, os fins a que se vinculam os poderes outorgados. Em casos especiais, a Companhia poderá ser 
representada por um único mandatário com poderes específicos. Artigo 27. Não é permitido aos acionistas, conselheiros, diretores, procuradores, prepostos ou funcionários, o uso da denominação social em 
documentos e para fins estranhos ao objeto social que impliquem em responsabilidade para a Companhia. Seção V - Conselho Fiscal. Artigo 28. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não 
permanente, composto por no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, observados os requisitos e impedimentos legais. Parágrafo 1º. O 
Conselho Fiscal somente será instalado a pedido de acionistas, em Assembleia Geral, na forma prevista no § 2º do art. 161 da LSA, quando se procederá a eleição de seus membros, que exercerão suas funções 
até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo vir a ser reeleitos, se renovado o pedido de instalação. Artigo 29. Compete ao Conselho Fiscal, cujas funções são 
indelegáveis, as atribuições que lhes confere a Lei, sendo seus honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger, respeitando o limite mínimo previsto no § 3º do art. 162 da LSA. Parágrafo Único. Os 
Membros do Conselho Fiscal tomarão posse mediante a assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio. Capítulo IV – Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Dividendos. Artigo 30. O 
exercício social compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social e de cada trimestre civil, serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas pela 
legislação vigente. Parágrafo 1º. É facultado aos acionistas, levantar balanços parciais com base nos quais poderão ser declarados e pagos dividendos, observadas as formalidades legais. Parágrafo 2º. As 
demonstrações financeiras da Companhia deverão ser elaboradas de acordo a LSA e alterações posteriores. Parágrafo 3º. A Companhia deverá contratar auditores com comprovada experiência em 
demonstrações financeiras de acordo com os padrões internacionais IFRS ou US GAAP. Artigo 31. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, 
e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma: a) 5% (cinco por cento) serão 
aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração poderá ser destinada 
à formação de Reservas para Contingências, na forma prevista no art. 195 da LSA; c) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente 
aprovado, nos termos do art. 196 da LSA; d) a parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no art. 
202 II e III da LSA, será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório; e) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral 
poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no art. 197 da LSA e a parcela remanescente do lucro líquido, por proposta 
dos órgãos da administração, poderá ser total ou parcialmente destinada à constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos”, observado o disposto no art. 194 da LSA, que tem por finalidade 
preservar a integridade do patrimônio social, reforçando o capital social e de giro, com vistas a permitir à Companhia a realização de novos investimentos. O limite máximo desta reserva será de até 100% (cem 
por cento) do capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas as reservas de lucros a realizar e as reservas para contingências, não poderá 
ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social. Uma vez atingido esse limite máximo, a Assembleia Geral deverá deliberar sobre a aplicação do excesso na distribuição de dividendos aos acionistas. 
Parágrafo 1º. Os pagamentos de dividendos aos acionistas serão realizados no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data que tenha sido aprovada a distribuição pela Assembleia Geral. Os dividendos e/ou 
juros sobre capital próprio não reclamados não vencerão juros e, no prazo de 3 (três) anos, reverterão em benefício da Companhia. Parágrafo 2º. A destinação dos lucros para constituição da “Reserva para 
Efetivação de Novos Investimentos” de que trata o item “e” do artigo acima e a retenção de lucros com base em orçamento de capital nos termos do art. 196 da LSA, não poderão ser aprovadas, em cada exercício 
social, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. Parágrafo 3º. A Companhia poderá pagar aos seus acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração, juros remuneratórios sobre o 
capital próprio nos termos do § 7º do art. 9º da Lei nº 9.249/95, com legislação e regulamentação pertinentes. Artigo 32. A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores da Companhia uma participação 
nos lucros, nos termos do § 1º, do art. 152, da LSA. Parágrafo Único. O Conselho de Administração poderá determinar o levantamento de balanços e demonstrações financeiras intermediárias, trimestrais ou 
semestrais, e, com base em tais balanços, aprovar a distribuição de dividendos intermediários e intercalares ou juros sobre o capital próprio. Os dividendos intermediários e intercalares e juros sobre o capital 
próprio aqui previstos poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Capítulo V – Do Juízo Arbitral. Artigo 33. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-
se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus 
efeitos, das disposições contidas na LSA, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas 
demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral. Parágrafo Único. A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, 
interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal Arbitral será formado por árbitros escolhidos na forma estabelecida no art. 7.8 do Regulamento de Arbitragem. O procedimento arbitral 
terá lugar na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral, em língua portuguesa. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do 
Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem. Capítulo VI – Da Liquidação da Companhia. Artigo 34. A Companhia entrará em liquidação 
nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o(s) liquidante(s), o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, bem como fixar os honorários correspondentes obedecidos as 
formalidades legais. Capítulo VII – Das Disposições Finais e Transitórias. Artigo 35. Obedecido ao disposto no art. 45 da LSA, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor 
patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Artigo 36. Os contratos com partes relacionadas e programas de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários 
de emissão da Companhia ficarão arquivados em sua sede, à disposição dos acionistas e do Conselho de Administração, e serão prontamente disponibilizados quando solicitados. Parágrafo Único. Além dos 
documentos citados no “caput” deste artigo, a Companhia observará os possíveis acordos de acionistas firmados, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do 
Conselho de Administração, acatar declaração de voto de qualquer acionista signatário de acordo, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no mesmo, sendo também expressamente vedado 
à Companhia, aceitar e proceder à transferência de ações, à oneração e/ou à cessão de direito de preferência, à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto 
e regulado em acordo de acionistas. Artigo 37. Os atos de qualquer acionista, membro do Conselho de Administração, diretor, empregado ou procurador que envolva a Companhia em qualquer obrigação relativa 
a negócios ou operações, fora do escopo previsto no objeto social, são expressamente proibidos e serão considerados nulos, sem efeito e inválidos com relação à Companhia, salvo se especificamente 
autorizados pelo Conselho de Administração. Artigo 38. É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espécie a terceiros, sob qualquer modalidade, para negócios estranhos aos 
interesses sociais. Jucesp nº 136.723/18-4 em 20/03/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Engevix Engenharia e Projetos S/A
CNPJ/MF 00.103.582/0001-31 - NIRE: 35.300.190.505

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 20 de Fevereiro de 2018
Data, hora e local: 20 de fevereiro de 2018, às 10h, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/
SP. Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração. Presença: José Antunes Sobrinho, Ronaldo da Silva Ferreira e Yoshiaki Fujimori. Mesa: José Antunes 
Sobrinho - Presidente e Alisson Martins Rodrigues - Secretário. Ordem do Dia: (1) Renúncia de membro da Diretoria. 
(2) Recondução de membros da Diretoria. O senhor presidente informou aos presentes que estava em discussão as 
seguintes Deliberações: (1) Renúncia de membro da Diretoria. Foi aceita por unanimidade de votos, a renúncia do Diretor 
Wilson Vieira, conforme correspondência datada de 01º de Fevereiro de 2018, recebida e anexada a presente, anexo 
I; Os conselheiros expressaram seus votos de agradecimento e louvor ao engenheiro Wilson Vieira pela inestimável 
contribuição prestada no desenvolvimento dos negócios, administração e gestão das Companhias do Grupo Engevix, 
ao longo de mais de vinte anos de profícua atividade; (2) Recondução de membros da Diretoria. Ato contínuo, o senhor 
presidente sugeriu consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia, tendo em vista reestruturação deliberada 
em Assembleia Geral nesta mesma data; isto posto, eleitos em 02 de março de 2017, Fernando da Silva Schmidt, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.567.331 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 036.994.019-95, com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, CEP: 06455-
000, Barueri/SP, passa a exercer a função de Diretor Presidente, e Diego David Baptista de Souza, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.650.374-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.074.679-01, 
com endereço comercial na Rua Professor Ayrton Roberto de Oliveira, 440, Bloco “B”, 8º andar, Itacorubi, CEP: 88.034-
050, Florianópolis/SC, é reconduzido ao cargo de Diretor, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar da 
presente data. Os diretores prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para 
todos os fins de direito, conforme termos de posse/recondução e declaração de desimpedimento, arquivados na sede 
da Companhia, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de 
exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles, foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável; Por fim 
declarou o senhor presidente da mesa a seguir, que os mesmos estavam desde já empossados em seus respectivos 
cargos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente ofereceu a palavra aos demais e como ninguém 
se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi 
assinada por mim secretário e pelo senhor presidente da mesa, a quem incumbe levá-la a registro, antes, porém, nesta 
mesma data, transcrevê-la em livro próprio da Companhia: (a) José Antunes Sobrinho - Presidente e Alisson Martins 
Rodrigues - Secretário; (aa) José Antunes Sobrinho, Ronaldo da Silva Ferreira e Yoshiaki Fujimori. A presente é cópia fiel 
extraída de livro próprio da Companhia. Barueri/SP, 20 de fevereiro de 2018. José Antunes Sobrinho - Presidente; Alisson 
Martins Rodrigues - Secretário. Jucesp nº 136.741/18-6 em 20/03/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Serviço de Anestesiologia,
Medicina Perioperatória, Dor e Terapia

Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF 11.282.212/0001-25

Convocação de assembleia geral ordinária e extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
sob nº 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, conjunto 809, Vila
Clementino, na Capital do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assem-
bleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 12 de abril de 2018, na Rua
Machado Bittencourt, 361, auditório 1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira
chamada às 18:30h(dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada às
19:30h(dezenove horas e trinta minutos), e em terceira e última chamada às 20:30h (vinte
horas e trinta minutos), para, nos termos das cláusulas 13ª e 14ª do Contrato Social,
deliberar em sede de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária sobre a seguinte ordem
do dia: (a) prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhado do parecer do
Conselho Fiscal, compreendendo: (i) relatório da gestão, (ii) balanço do exercício social
fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2017, (iii) análise das demonstrações financeiras,
(iv) análise das demais demonstrações contábeis exigidas pelas normas inerentes,
(v) planos de atividades da Sociedade para o exercício seguinte; (b) destinação do lucro
líquido do exercício social e a distribuição de dividendos; (c) assuntos financeiros de
interesse da sociedade; (d) assuntos jurídicos de interesse da sociedade; (e) assuntos
administrativos da sociedade; (f) alteração do quadro societário; (g) discussão do estatu-
to social; (h) demais assuntos de interesse da sociedade. Na data desta convocação a
Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI conta com 60 (sessenta) sócios. São Paulo, 21 de março de 2018.
Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.                              (24, 27 e 28)

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0039370-26.2013.8.26.0100 - 659/13./O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA PAULA MENDES 
CARNEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Joaquim Azambuja, Filomena Azambuja, James 
Manoel Guimarães Weiss, Angelina Maria Martins Lino, Centro Espírita Reencontro, Ivete Maria 
Martins Lino, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Wagner Cociano ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado na Rua Pdre. Artut Somensi, 141, Jd. Mena, Vl. Madalena, São Paulo - SP, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

15ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1120542-65.2016. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Celina Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, na forma da lei, etc. FAZ SABER a(o) VERA LUCIA 
IANNICELLI BOLOGNA, CPF. 041.889.438-82, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação 
de Execução para o recebimento de R$31.300,60 (Out/2016), oriundos do inadimplemento das 
mensalidades de Jan/2014 a Dez/2014 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado 
entre as partes. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, 
para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da 
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos 
estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando 
advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da lei. São Paulo, 30 de janeiro de 2018. 

2ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010731-
47.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a SHANGHAI COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., CNPJ.  10.968.342/0001-53; ANA PAULA 
BENASSI PINTO LIMONGI, CPF. 126.457.908-01 e SILVANA SANTORO PORTUGAL CINTRA, CPF. 
197.380.368-28 que SANTOS E CLARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ajuizou-lhes 
uma ação de Execução para o recebimento de R$397.169,76 (Março/2014), oriundos do Contrato de 
Locação firmado entre as partes e demais encargos dos imóveis localizados á Avenida Morumbi, nºs. 
8.476, 8.480, 8.484, 8.488 e 8.490, no Bairro Morumbi, nesta Capital. Estando os executados em lugar 
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 
15 dias embarguem, ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 
parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertidos que 
será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 22 de fevereiro de 2018. 

40ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0104485-
62.2011.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Adriana Brandini do Amparo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) corequerida MARIA 
DAS DORES OLIVEIRA MURACKAMI, CPF 497.934.386-49, que foi proposta contra si e contra 
Yochinobu Murackami, uma ação de Procedimento Comum por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
JAMARAN, para cobrança de R$2.016,25 (Jan/2011), referentes às cotas condominiais inadimplidas, 
além das que vencerem no curso da ação, do Apartamento nº 610, integrante do Condomínio Autor, 
situado á Rua Tabatinguera, nº 340, Centro, nesta Capital. Encontrando-se a corequerida em lugar 
ignorado, 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, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, a corequerida será considerada 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 19 de fevereiro de 2018. 

S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ: 61.288.874/0001-80 - NIRE.: 35.300.035.178

Convocação - Assembléia Geral Ordinária 25/04/18
Convocamos no dia 25/04/18, 9h na sede social, SP/SP, 1.Ordinária: a) Leitura, discussão e votação das
demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/17; b) fixação das remunerações dos 
membros da diretoria; c) destinação dos lucros e distribuição de dividendos. Encontram-se à disposição dos 
Acionistas, na sede social, os documentos previstos no art.133 da lei n.6.404/76, exercício social encerrado 
em 31/12/17. SP, 22/03/2018. José Luiz Aliperti Neto - Diretor Presidente. 

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana. PROCESSO Nº1024989-65.2014.8.26.0001. 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE 
VERA PACHECO DE CAMPOS, REQUERIDO POR MARILIA DE CAMPOS MENEGUZZI - 
PROCESSO Nº1024989-65.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Assiz Ricci, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 17/02/2017 17:55:33, foi decretada a INTERDIÇÃO de VERA PACHECO DE 
CAMPOS, RG. 818.643-SSP/SP, CPF 500.297.978-53, declarando-o(a) absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil, por ser portadora de quadro demencial, em decorrência de 
complicações degenerativas por alterações vásculo-metabólicas cerebrais, CID 10 G.30 e nomeado(a) 
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a) MARÍLIA DE CAMPOS MENEGUZZI, CPF 
nº 049.942.488- 34, RG nº 2.092.338-7. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo 
de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. 

10ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MEROPE MAFALDA MULATTI POPIN, REQUERIDO 
POR MARLENE POPIN VELARDO - PROCESSO Nº1060835-06.2015.8.26.0100. O MM. Juiz de 
Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo 
Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, 
para decretar a INTERDIÇÃO de Merope Mafalda Mulatti Popin, CPF: 382.318.508-05, RG: 
232633289, nascida em 17 de janeiro de 1926, filha de João Mulatti e Thereza Gentil,  portadora de 
Transtorno Mental Orgânico, consistente em Demência não especificada, grave (CID-10: F03), 
residente e domiciliada na Rua Dr. Gabriel dos Santos, 124, Santa Cecilia - CEP 01231-010, São 
Paulo-SP, afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 
negocial, nomeando-lhe Curadora na pessoa de sua filha, Marlene Popin Velardo, CPF: 
387.702.458-00, RG: 5296365, domiciliada neste Município e Comarca de São Paulo, onde reside na 
Rua Piauí, nº 129, Apto. 15, Higienópolis, CEP 01241-001. Em obediência ao disposto no §3º do 
artigo 755 do Código de Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser 
publicado por três (3) vezes no Diário da Justiça Eletrônico, com intervalos de dez (10) dias, uma vez 
na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste Tribunal de Justiça) e na 
plataforma do Conselho Nacional de Justiça. A publicação na imprensa local deve ser providenciada 
pela Curadora, no prazo máximo de quinze (15) dias, comprovando nos autos, sob pena de 
destituição e responsabilização pessoal. Caso a parte tenha sido beneficiada com a gratuidade 
judicial, a publicação na imprensa local fica dispensada (art. 98, III, do Código de Processo Civil). A 
publicação na rede mundial de computadores ocorre com a mera confirmação da movimentação desta 
sentença, publicada no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça. Finalmente, a publicação na plataforma 
de editais do Conselho Nacional de Justiça fica dispensada enquanto não for criada e estiver em 
efetivo funcionamento. No prazo de quinze (15) dias, deverá ser juntada pela Curadora nomeada a 
certidão de casamento atualizada da interdita. Após, expeça-se mandado para registro da interdição 
no Cartório de Registro Civil competente, onde foi lavrado o assento de casamento da requerida. Esta 
sentença, por cópia assinada digitalmente, servirá também como termo de compromisso e certidão de 
curatela, válida por tempo indeterminado, independentemente de assinatura pela Curadora (art. 759, I, 
do Código de Processo Civil), para todos os fins legais. Deverá a Curadora imprimi-la diretamente no 
portal e-SAJ do E. Tribunal de Justiça, sem necessidade de comparecimento a Cartório. Ante a 
ausência de patrimônio vultoso de titularidade da interdita, bem como diante da presumida idoneidade 
da Curadora, dispensa-se a prestação de caução para o exercício da curatela (art. 1.745 e art. 1.774, 
do Código Civil). Dispenso ainda a Curadora da prestação de contas de sua administração ante a 
ausência de bens e em face dos benefícios previdenciários auferidos pela interdita serem de pequena 
monta, os quais deverão ser utilizados em benefício da própria curatelada. Sem condenação nos ônus 
de sucumbência por se tratar de processo necessário P.R.I.Ciência ao Ministério Público. São Paulo, 
10 de março de 2018. 

AER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAIS
CNPJ nº. 60.594.660/0001-70

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 15 de janeiro de 2018 A Diretoria

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Ativo   31.12.2017   31.12.2016
Circulante 108.441,55 372.621,34
Disponibilidades 5.042,31 5.347,47
Títulos de Renda Fixa 102.400,00 366.700,00
Contas à Receber - 47,44
Imposto de Renda na Fonte a Compensar 999,24 526,43
Não Circulante 1.129.771,80 824.914,18
Realizável a Longo Prazo 1.129.771,80 824.914,18
Impostos e Contribuições à Recuperar 68.795,29 67.913,21
Depósitos judiciais 36.474,93 36.474,93
Imóveis 1.024.454,14 720.526,04
Contas à Receber 47,44 -
Total do Ativo 1.238.213,35 1.197.535,52

Passivo   31.12.2017   31.12.2016
Circulante 102.926,63 102.131,55
Impostos à Pagar 2.239,43 2.239,43
Contas à Pagar 99.336,98 99.336,98
Provisão para Contribuição Social 1.350,22 555,14
Patrimônio Líquido 1.135.286,72 1.095.403,97
Capital Social 1.657.790,31 1.657.790,31
Reservas de Lucros 136.264,15 134.270,01
Resultados Acumulados (658.767,74) (696.656,35)

Total do Passivo 1.238.213,35 1.197.535,52

Demonstração do Resultado do Exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

  31.12.2017   31.12.2016
Despesas/Receitas Operacionais 70.821,13 9.051,64
Despesas Tributárias (1.189,51) (1.189,51)
Outras Despesas Administrativas (56.899,23) (12.833,60)
Receitas Financeiras 128.909,87 23.074,75
Resultado antes dos Impostos 70.821,13 9.051,64
Provisão para Contribuição Social (11.601,89) (2.076,74)
Provisão para Imposto de Renda (19.336,49) (3.461,22)
Prejuízo Líquido do Exercício 39.882,75 3.513,68
Reserva Legal (1.994,14) (175,68)
Saldo à Disposição da Diretoria 37.888,61 3.338,00

Demonstração das Mutações do Patromônio Líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Líquido     Capital  Social   Reservas de Lucros   Resultados Acumulados                       Total
Saldo em 31.12.2015 1.657.790,31 134.094,33 (699.994,35) 1.091.890,29
Resultado do Exercício - - 3.513,68 3.513,68
( - ) Reserva Legal - 175,68 (175,68) -
Saldo em 31.12.2016 1.657.790,31 134.270,01 (696.656,35) 1.095.403,97
Resultado do Exercício - - 39.882,75 39.882,75
( - ) Reserva Legal - 1.994,14 (1.994,14) -
Saldo em 31.12.2017 1.657.790,31 136.264,15 (658.767,74) 1.135.286,72

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2017 e 2016  - Em Reais

  31.12.2017   31.12.2016
Atividades Operacionais 39.882,75 3.513,68
Lucro Líquido do Exercício 39.882,75 3.513,68
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (305.282,99) (84.950,50)
Impostos a Compensar (472,81) (500,43)
Imóveis (303.928,10) (84.028,08)
Impostos a Recuperar (882,08) (421,99)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 795,08 (39.453,61)
Credores Diversos - (40.000,00)
Provisões de Impostos 795,08 546,39
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa (264.605,16) (120.890,43)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 372.047,47 492.937,90
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 107.442,31 372.047,47
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa (264.605,16) (120.890,43)

receita ajustada, conforme previsto na legislação. A provisão para contribui-
ção social sobre lucro é devida sobre o 4º trimestre de 2017 e será recolhida
no devido prazo. As receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de
competência. O regime tributário adotado pela sociedade no ano calendário
de 2017 foi o de lucro presumido. O capital social totalmente subscrito e
integralizado, está representado por 1.608.804 ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal. O lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 2017,
fica à disposição da diretoria. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e
equivalentes de caixa, consistem em numerário disponível na sociedade,
saldos em poder de bancos e aplicações de curto prazo. Caixa e equivalen-
tes de caixa incluído na demonstração dos fluxos de caixa são: Caixa e
saldos em bancos = 5.042,31; Aplicações financeiras de curto prazo =
102.400,00; Caixa e equivalentes de caixa = 107.442,31.

São Paulo, 15 de janeiro de 2018

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31 de Dezembro de 2017

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2017, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práticas Contá-
beis - Os títulos de renda fixa estão representados por aplicações de curto
prazo, e registrados ao custo de aquisição.Os depósitos judiciais estão em
garantia de processos de IPTU sobre imóvel. Os imóveis contabilizados no
ativo não circulante estão lançados pelo seu custo de aquisição. A contribui-
ção social sobre o lucro, foi constituída à alíquota de 9% sobre a receita
ajustada, e o imposto de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente
 Maria José Sales Norte - Contadora CRC 1SP060707/O-5

Eventos 
2018 e as 
tendências 

globais
Hugo Bernardo (*)

 

Para começar 
esse texto, vamos 
resgatar a ideia do 
surgimento dos 
principais eventos no 
mundo. Em meados 
do ano 776 a.c, os 
gregos deram início 
aos grandes eventos 
Olímpicos reunindo 
diversos povos

Ao decorrer do tempo, 
evolução e da nossa 
relação segmentada 

por gostos particulares, 
o “evento” se tornou algo 
imprescindível em qualquer 
sociedade.

Uns se organizavam para 
lutas, outros para viagens, 
alguns se juntavam para reu-
niões gastronômicas. Um dos 
exemplos pioneiros de como 
organizar um evento é Tho-
mas Cook, inglês, nascido em 
1808, que teve uma grande 
ideia ao andar de trem pelas 
ferrovias da Europa. 

Ao notar em suas viagens 
que o número de passageiros 
era pequeno devido ao alto 
custo das passagens, propôs 
ao dono da ferrovia reduzir o 
custo do bilhete se trouxesse 
quinhentos passageiros. A 
ideia foi levada adiante e 
Cook conseguiu embarca-los 
com tarifa baixa, levando-
-os para o primeiro evento 
turístico na Inglaterra, pro-
priamente dito.

Atuar com eventos não é 
uma aventura, é lidar com 
anseios e expectativas de 
pessoas que buscam uma 
forma de entretenimento e 
pagam por isso. Pode ser 
sertanejo, rock, viagem, fes-
tivais, tecnologia ou games. 
O setor evoluiu de tal forma 
dando espaço para ferra-
mentas tecnológicas como a 
Eventbrite, que hoje é uma 
das maiores plataformas de 
venda de eventos do mundo, 
presente em 12 países aten-
dendo este setor.

Há 11 anos, quem imagina-
va que iríamos assistir a um 
show ao vivo pela internet, 
entrar em um evento usando 
o QR Code, se conectar com 
os amigos para comentar so-
bre isso, compartilhar uma 
experiência no Instagram e 
ainda comprar uma cerveja 
usando apenas uma pulseira 
cashless? Todos os dados 
que a tecnologia nos pro-
porciona podem ser usados 
para oferecer a melhor ex-
periência aos participantes 
dos eventos atuais, e é isso 
que queremos trazer para 
o mundo.

A tecnologia se tornou um 
ponto crucial para todas as 
áreas de nossa sociedade, 
e a tendência é que mais 
ferramentas surjam para 
melhorar a experiência dos 
usuários. Podemos notar isso 
com os principais eventos 
que acontecem no Brasil e 
no mundo, como Campus 
Party, Comic Con, RD Sum-
mit, HSM Expo, Picnic Brasil, 
IT Fórum, Autocom, entre 
outros. Por outro lado, temos 
uma geração millennials que 
aposta nos grandes eventos 
de música como os festivais 
Lollapalooza, Rock in Rio, 
Meca, Tomorrowland, fes-
tival de Salvador e muitos 
outros.

Por fi m, vale ressaltar que 
as principais tendências ca-
minham da necessidade de 
um público jovem e também 
daqueles que desejam inova-
ção. O mundo agora é digital, 
então quanto mais antenado 
você estiver, melhor será o 
impacto do seu negócio no 
mercado.

(*) - É Country Manager da 
Eventbrite Brasil, plataforma líder 

global em tecnologia para eventos.
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

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

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Rodrigo Nunes/MS/Ag. /senado/Especial Cidadania

O programa teve início em 2004, com farmácias públicas 
de distribuição de medicamentos. A partir de 2006, com 
o nome Aqui Tem Farmácia Popular, expandiu-se para o 

setor privado, por meio de parcerias com os estabelecimentos.

No ano passado, o governo anunciou que deixaria de repassar 
verbas para a modalidade das farmácias públicas. No entanto, 
para garantir a continuidade do programa, o senador Raimundo 
Lira (PMDB-PB) apresentou um projeto de lei (PLS 661/2015).

— Interromper o tratamen-
to pode ser mais oneroso para 
o Estado, pois as pessoas, para 
manterem a saúde estável, te-
riam que comparecer mais aos 
hospitais, gerando mais fi las 
e custos. Quando apresentei 
esse projeto, o Brasil estava no 
auge de uma crise, e não po-
demos permitir que incertezas 
econômicas e políticas colo-
quem o Farmácia Popular em 
risco. O programa atualmente 
é instituído e regulado por 
meio de decretos e portarias, 
que podem ser modifi cados 
ou revogados pelo Executivo 
a qualquer tempo, mesmo 
sem anuência do Congresso 
— explica o autor.

Histórico
O programa foi criado com o objetivo de diminuir o impacto 

causado pelos gastos com medicamentos no orçamento familiar. 
No início, o governo desenvolvia parceria com as prefeituras 
municipais, que recebiam uma verba do Ministério da Saúde 
para montar a estrutura física da farmácia pública e contratar 
funcionários. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) distribuía os 
remédios. O modelo chegou a ter mais de 500 unidades.

Lei poderá dar 
segurança ao 
Farmácia Popular

Quase 25% dos brasileiros consomem 
medicamentos da Farmácia Popular

Quase 25% da população brasileira 
consome medicamentos da Farmácia 
Popular. Milhões de brasileiros são 
atendidos pelo programa, criado 
para cumprir uma das principais 
diretrizes da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica: dar à 
população o acesso a medicamentos 
considerados essenciais, utilizando 
ou não o Sistema Único de Saúde 
(SUS)

A expansão para o Aqui Tem Farmácia Popular ocorreu sem 
a participação da Fiocruz. As farmácias particulares distribuem 
de forma subsidiada ou gratuita o medicamento para oito doen-
ças crônicas. Em 2011, passaram a ser contemplados também 
remédios gratuitos para diabetes e hipertensão, que hoje são os 
mais retirados.

A justifi cativa do governo para o fi m do repasse de verbas ao 
Farmácia Popular é a constatação de que o gasto com a compra 
de medicamentos representava apenas 20% do orçamento das 
farmácias públicas. O restante era destinado à manutenção dessas 
unidades, presentes em menos de 1% dos municípios.

A coordenadora do programa no Ministério da Saúde, Cleonice 
Lisbete Gama, explicou que os recursos continuam a ser investidos 
na distribuição gratuita de remédios. Os pacientes recebem os 
medicamentos pela atenção básica dos municípios (as farmácias 
básicas do SUS, para pacientes da rede pública) e no Aqui Tem 
Farmácia Popular (paciente do SUS ou não).

Sobre as divergências em relação aos custos, Raimundo Lira 
considera que as regras da aquisição dos medicamentos poderão 
ser alteradas pelo governo, para reduzir custos de manutenção, 
mas o programa precisa ser mantido.

Atualmente, por meio do Aqui Tem Farmácia Popular, a 
população pode adquirir 14 medicamentos para hipertensão, 
diabetes e asma, sem custo. Além disso, são ofertados descontos 
de até 90% em 11 medicamentos para rinite, dislipidemia, mal 
de Parkinson, osteoporose e glaucoma, além de contraceptivos 
e fraldas geriátricas.

Em média 9,8 milhões de pacientes retiram por mês medi-
camentos na rede Aqui Tem Farmácia Popular, que hoje conta 
com quase 35 mil unidades credenciadas e está presente em 
aproximadamente 80% dos municípios.

Para retirar os medicamentos, o cidadão deve apresentar 
identidade, CPF e receita médica, emitida por médico da 
rede pública ou de instituição privada, dentro do prazo de 
validade. Em fevereiro de 2016, a validade da receita foi 
ampliada para 180 dias. Antes, era de 120 dias, com exceção 
dos pedidos para anticoncepcionais, que permanecem com 
validade de um ano.

Impasses
O programa Aqui Tem Farmácia Popular custa quase R$ 3 bi-

lhões e se tornou a maior política de assistência farmacêutica do 
governo federal, superando, inclusive, a soma dos investimentos 
nas farmácias básicas do SUS.

O professor Augusto Guerra, da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), afi rmou em audiência na Câmara dos Deputados 
que oferecer recursos para medicamentos nas redes pública e 
privada torna a distribuição de remédios inefi ciente e, num futuro 
próximo, escassa. É preciso escolher o melhor entre esses dois 
modelos de fi nanciamento.

Para Francisco Batista Junior, do Conselho Federal de Farmácia, 
compras feitas em larga escala asseguram preços mais baixos e 
permitem a transparência da licitação, além do fortalecimento 
do sistema público.

— O programa cumpre seu papel de garantir à população 
acesso aos medicamentos, mas é efetuado de forma dispendiosa. 
Devemos nos perguntar se o programa está sendo executado da 
forma mais adequada.

O economista e professor da PUC-RJ Pedro Américo Ferreira, 
em sua dissertação de mestrado, mostra que cada R$ 1 gasto no 
Farmácia Popular permite uma economia aos cofres públicos de 
R$ 16 com internações. O estudo ganhou o prêmio BNDES de 
Economia de 2016.

Cleonice acrescenta que o foco do programa são medicamentos 
de uso contínuo, e a distribuição gratuita permite que o paciente 
não interrompa o tratamento. Segundo o estudo de Ferreira, pa-
cientes que cumprem mais de 80% do tratamento farmacológico 
têm menor risco de hospitalização do que os com menor adesão.

Cinco milhões de cidadãos com 60 anos ou mais são atendidos 
pelo programa a cada mês. Entre eles, o aposentado Jose Eliziário 
de Sousa e a esposa, Conceição, que usam remédios para doença 
de Parkinson e diabetes.

— Sem o Farmácia Popular, não teríamos como dar continui-
dade aos tratamentos — diz ele.

Valores
O Ministério da Saúde tem negociado com a indústria farma-

cêutica e o setor de drogarias para chegar a um acordo sobre 
o valor do medicamento que é pago pelo Aqui Tem Farmácia 
Popular. Segundo o governo, os valores pagos pelos produtos 
de asma, hipertensão e diabetes estão em média 30% acima dos 
praticados pelo mercado. O custo da insulina, por exemplo, com a 
transferência de tecnologia, os impostos e a logística, chega a R$ 
10 para os laboratórios. No âmbito do programa, o desembolso é 
de R$ 27,50. Os preços praticados na venda para o Ministério da 
Saúde obedecem às regras da Câmara de Regulação do Mercado 
de Medicamentos.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de 
Produtos Farmacêuticos do DF (Sincofarma), Messias Vascon-
celos, o governo faz repasses baixos para o varejo.

— Caso o subsídio repassado realmente sofra alteração, a 
parceria não se tornará viável. Nas negociações devem ser con-
sideradas a grande variedade de produtos e marcas atendidas 
pelo programa e a realidade tributária brasileira, que faz com 
que grande parte dos ganhos sejam corroídos.

O ministério diz que o objetivo da negociação é dar maior efi -
ciência ao uso de recursos públicos e garantir que não haja ônus 
para o SUS, além de ampliar a oferta de produtos e serviços da 
rede de saúde.
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Tecnologia de automação 
por meio de medidores 
inteligentes de energia 

elétrica permite adequação 
das distribuidoras

à Tarifa Branca

A vigência da Tarifa 

Branca como “nova 

modalidade de 

cobrança” referente ao 

consumo de energia 

elétrica no Brasil, 

iniciada no dia 1 

de janeiro de 2018, 

trouxe de volta uma 

discussão que estava 

“abandonada” pela falta 

de urgência em se ter 

uma solução: qual é a 

forma mais adequada e 

efi ciente de promover a 

medição do consumo de 

energia?

De acordo com a Agência 
Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), a 

medida tem o objetivo de equi-
librar o consumo de energia 
em residências e pequenos 
comércios, principalmente 
no horário em que há “pico 
de consumo de energia” na 
rede elétrica promovida pela 
entrada simultânea de grandes 
cargas no período das 17:30 às 
20:30hs, por exemplo. Para 
isso, a agência lançou um 
modelo de cobrança que tem 
preço variável, de acordo com 
o dia e o horário da energia 
consumida. 

Voltando à discussão inicial, 
a resposta para a questão 
aberta é: a medida ideal para 
as distribuidoras se adequarem 
à implementação da Tarifa 
Branca é investir na tecnologia 
de automação da medição de 
energia elétrica e a instalação 
dos medidores inteligentes em 
seus clientes. 

Em termos práticos, investir 
na tecnologia de automação 
signifi ca substituir a tradicional 
leitura manual de consumo de 
energia por um sistema “inteli-
gente, eletrônico e conectado” 
que promove o envio dos dados 
coletados pelos medidores em 
tempo real para os respectivos 
centros de medição das dis-
tribuidoras, por meio de uma 
comunicação interligando as 
duas “pontas”. Comunicação 
essa que é viabilizada pela 
tecnologia de Redes MESH, 
que é facilmente implantável, 
demanda pouco investimento, 
é confi ável, e adaptável, pois 
considera várias opções para 
roteamento de mensagens, 
otimizando continuamente a 
sua topologia com uma rea-
dequação rápida às falhas e 
mudanças encontradas na rede 
de dados.

Ao adotar os medidores in-
teligentes, a distribuidora de 
energia terá como primeiro be-
nefício – e mais importante de 
todos - a eliminação da “perda 
de receita”, que geralmente é 
causada pela impossibilidade 
de medir regularmente o 
consumo de energia em de-

terminadas localidades, princi-
palmente nas áreas rurais, nas 
quais há difi culdade de estar 
presente todos os meses para 
a leitura manual da medição. 

As cobranças são feitas a 
partir de cálculo baseado no 
“consumo médio” dos últi-
mos meses em que houve a 
medição. Além disso, quando 
a distribuidora não conse-
gue realizar a medição por 
três meses consecutivos, a 
cobrança deve ser efetuada 
com o valor mínimo. Nestes 
dois cenários se confi gura a 
“perda de receita”. A partir 
da implantação de um sistema 
de automação da medição, 
não existe mais perda, pois o 
monitoramento do consumo de 
energia é remoto e online – algo 
impossível por meio da leitura 
de medição tradicional -, sem 
a necessidade da “presença 
física” para esta atividade. A 
automação da medição garante 
que a distribuidora faça a co-
brança correta e tenha receita 
sem perdas.

O segundo benefício é o 
combate a fraudes a partir 
dos registros minuto a minuto 
de consumo e de demanda 
de energia disponíveis nos 
medidores inteligentes, possi-
bilitando assim o levantamento 
do perfi l de consumo, a análise 
e comparação que podem de-
notar atitudes suspeitas por 
parte do cliente. Consequen-
temente, é possível obter re-
dução de despesas ao eliminar 
deslocamentos desnecessários 
de equipes para o trabalho de 
inspeção de fraudes.

A adoção das Redes MESH 
permite também a redução 
de despesas operacionais 
(OPEX) já que isenta as dis-
tribuidoras de mensalidades e 
assinaturas pagas às operado-
ras de telecomunicações, como 
acontece com as tecnologias 
de redes celulares 3G/4G 
comumente empregadas para 
medição remota. Inclusive, 
como reduzir custos é sempre 
ponto primordial na estraté-
gia de negócios de qualquer 
empresa, este fato também é 
de grande importância para 
justifi car o retorno sobre o alto 
valor de investimento exigido 
para adoção dos medidores 
inteligentes. 

Concluindo, assim como nos 
demais setores da economia, 
no setor de energia também 
podemos dizer que usar tec-
nologia para automatizar a 
medição é sinônimo de aderir 
ao conceito de Transformação 
Digital, movimento este que 
vem se tornando obrigatório 
para todos os tipos de empresa 
que lidam com alto volume de 
dados de clientes e que amplia 
a efi ciência, confi abilidade e 
desempenho dos dispositivos 
conectados.

(*) É Responsável por Produtos para 
Conexões Inteligentes da Atech.

Ricardo Hayashi (*)

News@TI
Fortinet entre as melhores empresas para 
trabalhar no Brasil

@A Fortinet® (NASDAQ: FTNT), líder global em soluções de 
cibersegurança abrangentes, integradas e automatizadas, anun-

ciou hoje que o Great Place to Work® Brasil a certifi cou como um 
dos melhores lugares para trabalhar no país. Este reconhecimento 
é concedido a empresas com políticas e práticas criadas para me-
lhorar a qualidade de vida dentro de suas organizações, resultado 
de uma pesquisa detalhada com os funcionários. "Estar entre os 
melhores lugares para trabalhar no Brasil é motivo de orgulho para 
a Fortinet, pois nos esforçamos para aprimorar e disseminar nossa 
cultura organizacional única", disse Elisa Ball, diretora de Recursos 
Humanos da companhia para a América Latina e Caribe. "Ao promover 
comunicação efi caz, desenvolvimento profi ssional e uma atmosfera de 
valorização e respeito, garantimos funcionários motivados, focados 
no resultado e satisfeitos com seus empregos, além de um ambiente 
de trabalho positivo e espírito de equipe", afi rma. "A Fortinet investe 
no Brasil com o objetivo de criar a maior e mais preparada equipe de 
especialistas em cibersegurança do mercado", acrescentou Frederico 
Tostes, Country Manager da Fortinet Brasil. "Atualmente, temos 
quase 60 funcionários prontos para ajudar as organizações brasileiras 
a melhorar sua cibersegurança e permitir as transformações digitais 
de seus negócios. Estamos orgulhosos de ser a marca preferida de 
cibersegurança dos nossos clientes e um dos melhores lugares para 
trabalhar, na opinião dos nossos funcionários", completa o executivo 
(www.fortinet.com).

B2B: a transformação 
no conceito de vendas

Fernanda Nascimento
 

As vendas B2B evoluíram de uma arte para uma 

ciência

Uma das afi rmações mais relevantes desse estudo é: compra-
dores estão sendo mais orientados por conteúdo, e assim se 
diferenciam dos vendedores comuns, sendo mais habilidosos e 
atraídos por canais digitais. Esses compradores nos levaram ao 
surgimento de uma nova geração de líderes de vendas, os quais 
precisam trazer conhecimentos técnicos e uma mentalidade 
estratégica.

Tim Colter, Mingyu Guan, Mitran Mahdavian, Sohail Razzaq 
e Jeremy D. Schneider escreveram um artigo, que inspira este 
que estou redigindo, e aponta uma série mudanças que vêm 
acontecendo na profi ssão de vendedor, muito disso iniciado nos 
segmentos de inovação e tecnologia, e que estão mudando a 
própria natureza da profi ssão: não é sufi ciente ser apenas aquele 
vendedor que mantém o relacionamento pessoal, apresenta as 
novidades e ofertas de sua empresa e fecha a negociação.

O vendedor B2B precisa ser um especialista no negócio do seu 
cliente: primeira premissa. O cliente está bastante focado nos 
próprios problemas, envolvido no dia a dia, e se não tivermos no 
nosso discurso os assuntos de interesse do cliente, principalmente 
envolvendo os negócios, o impacto simplesmente não existe. O 
CRM também ganha uma importância extra nesse contexto, já 
que registros das interações passadas, preferências, descobrindo 
pistas sobre como deve ser essa interação facilitam a compreensão 
do cliente e diminuem o tempo de conversão.

Então, a tecnologia pode mesmo fazer a vida do 

vendedor mais fácil?

O artigo traz um esclarecimento muito importante: você não 
vai perder seu emprego para um robô, mas pode perder para 
quem sabe como usá-los a seu favor. As novas tecnologias de 
vendas podem melhorar os processos e não só mostrar os leads 
mais qualifi cados usando análise preditiva, mas também tornar 
o tempo de prospecção e de conversão menor, nos permitindo 
aumentar a produtividade das equipes de vendas.

O bom vendedor não nasce pronto

Embora se tenha muito de dedicação e investimento pessoal 
na formação de um profi ssional de excelência, 48% das empresas 

A McKinsey & Company revelou dados no fi nal de 2017 que trazem grandes insights para o universo de 
vendas B2B. Nos últimos dois anos, eles pesquisaram mais de 1.000 organizações - além de entrevistar 
mais de 400 executivos de vendas – para entender com mais precisão esse mundo e suas oportunidades.

que crescem com maior velocidade declaram que seus esforços 
de capacitação, tanto em recursos quanto em tempo, são altos, 
mas signifi cativos para os resultados, apenas 22% das empresas 
que crescem com menor velocidade fazem o mesmo. O curioso 
é que um grande número de entrevistados afi rma não sentir sua 
empresa equipada com o talento de vendas certo para apoiá-los 
para o futuro e não mesmo surpreendente foi constatar que a 
maioria dessas respostas veio de empresas de lento crescimento:

 
Dai a César o que é de César

Com tanta estratégia envolvida no processo das novas vendas, 
não é de se estranhar que a maioria das empresas de crescimento 
rápido tem as vendas ligadas aos seus primeiros líderes. Os nú-
meros de vendas são um KPI crucial para entender o resultado 
dos negócios, nada mais justo sua estratégia estar ligada ao 
plano global de crescimento da empresa. Portanto, é preciso um 
nível de compreensão e poder de decisão dos líderes de vendas, 
para os recursos certos serem empregados na área com visão 
de longo prazo.

Uma das conclusões da equipe McKinsey é que, como entrega-
dora de inovação e estratégia, as novas vendas devem ser testadas. 
O famoso A/B precisa fazer parte desse pacote de iniciativas, com 
decisões rápidas e prioritárias.

Como especialista no tema não posso deixar de contribuir 
aqui com a minha opinião (testada em vários clientes) de que o 
marketing deve fazer parte desse processo para contribuir com 
a jornada, aplicar as ferramentas e técnicas de geração de leads 
pertinentes ao marketing. Desta forma, subordinado à estratégia 
global, o marketing também traz contribuições ricas – e extras – 
não só ao planejamento como ao apoio às vendas.

As grandes conquistas envolvem riscos, mas ter inteligência nos 
processos promove ajustes rápidos e adequados. As equipes de 
vendas que estão abraçando essa transformação estão superando 
aquelas que fi cam atrás dos tempos. Mais uma vez, precisamos 
fazer escolhas. Qual é a sua?

Fonte: www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/
our-insights/what-the-future-science-of-b2b-sales-growth-looks-like

Diretora e Estrategista na Stratlab (*)

Plataforma oferece livre acesso de pesquisadores 
a algumas de suas melhores moléculas

– A Boehringer Ingelheim anuncia o lan-
çamento de uma plataforma inédita batiza-
da de opnMe.com, que oferece livre acesso 
a moléculas pré-clínicas selecionadas para 
cientistas de todo o mundo realizarem 
pesquisas não-clínicas. O site possibilita 
o compartilhamento de ativos para alguns 
dos mais relevantes alvos em pesquisas de 
biomedicina, visando criar possibilidades 
para novas descobertas independentes e 
colaborativas, assim como a identifi cação 
de modernas abordagens de tratamentos.

"Trabalhando junto a cientistas ao redor do 
mundo podemos acelerar a pesquisa de áreas 
da biomedicina em larga escala", disse o vice-
-presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da 
Boehringer, Clive Wood. "Esta nova iniciativa 
alavanca a herança global da Boehringer em 
inovação, extrapolando os muros da empresa 
e ajudando a desbloquear todo o potencial de 

alguns de nossos componentes mais interes-
santes. Ao compartilhar essas moléculas com 
os cientistas, esperamos obter descobertas 
que levarão a novos medicamentos seguros 
e efetivos aos pacientes".

As moléculas no opnMe.com estão di-
vididas em dois grupos: a maior parte é 
oferecida sem a necessidade de discussões 
de propriedade intelectual, a partir de um 
simples sistema de compras online. Para mo-
léculas selecionadas, uma opção de crowd-
sourcing oferece a modalidade de pesquisa 
compartilhada - nestes casos, os cientistas 
interessados são convidados a enviar suas 
propostas de pesquisa e se a proposta for 
selecionada, o projeto será desenvolvido com 
participação dos cientistas da Boehringer.

O lançamento é parte da missão da com-
panhia de incentivar a pesquisa científi ca 
e o progresso médico por meio da cola-

boração e da inovação. Outras iniciativas 
neste segmento incluem os projetos globais 
Research Beyond Borders (Pesquisa Sem 
Fronteiras, em inglês), na qual a Boehringer 
mapeia e estabelece parcerias em pesqui-
sas e tecnologias emergentes, e o Fundo 
de Risco Boehringer Ingelheim. Eles são 
parte do trabalho duradouro e contínuo nas 
áreas terapêuticas chave de doenças car-
diometabólicas, respiratórias, do sistema 
nervoso central, oncologia e imunologia.

"Mediremos o sucesso dessa iniciativa por 
meio de novos experimentos, publicações 
e relacionamentos desenvolvidos a partir 
da plataforma. Essa iniciativa de inovação 
aberta refl ete nossa determinação em 
quebrar barreiras em prol da evolução da 
pesquisa em biomedicina e em trazer novas 
soluções aos pacientes", acrescenta Wood 
(www.boehringer-ingelheim.com.br).

A voz que representa a sua empresa não pode ser 

considerado um mero operador

Telemarketing, uma palavra que assusta muita gente. Esta é uma 
palavra que está rodeada de ideias e conceitos negativos e só de falar 
ela muitas pessoas já fi cam de cabelo em pé. De um lado, temos o 
cliente, que não suporta ser incomodado pelas operadoras, bancos e 
outros prestadores de serviço, em determinados momentos, e que em 
outras horas quer o contato para ser ajudado a resolver problemas. 
Do outro lado, está o operador de telemarketing, que carrega o peso 
de “ouvir” tanto a chefi a quanto o cliente. 

O telemarketing é visto como um “sub-emprego”, uma válvula de 
escape para quem precisa de um trabalho para se sustentar, alguém 
que não possui ensino superior ou ainda não terminou, um “bico” 
como algo passageiro, ou seja, já na sua concepção o telemarketing 
está “errado”. É preciso quebrar estes estereótipos e começar a olhar 
pelo lado positivo, afi nal, ele é o leme que guia sua embarcação em alto 
mar e não a âncora. Esta comparação com um navio é bem esclarece-
dora: muitas vezes as empresas enfrentam situações turbulentas – a 
reclamação de clientes é o ponto forte disto – e é o telemarketing que 
recebe e fi naliza todo esse processo. 

Está na hora dos call centers e grandes empresas começarem a 
olhar para o operador de telemarketing como um guia e não apenas 
como alguém que precisa cumprir metas. Atender o telefone, resolver 

o problema, desligar e partir para o próximo é parte de uma rotina 
estressante para a maioria, mas ela também pode ser prazerosa e prin-
cipalmente, proveitosa. A real produtividade só será obtida no momento 
em que as empresas esquecerem o conceito de produtividade = tempo 
e mensurar através de produtividade = qualidade do atendimento.  

O telemarketing tem o poder de controlar todas as ocorrências da 
sua empresa, desde o primeiro contato com o cliente até a fi nalização 
do processo, seja ele qual for. É ele quem possui a informação ou 
soluções para apresentar, é seu cartão de visitas como atendimento 
e refl ete o que é e como é feito o seu trabalho. É através da voz dele 
que seu cliente cria uma relação com a empresa, é a voz responsável 
pela formação de identidade desta empresa frente ao seu cliente, 
sendo então a ferramenta essencial para criar este vinculo, mesmo 
através da tecnologia. 

É importante ressaltarmos ao operador de telemarketing o seu papel 
fundamental, motivando-o ainda mais e fazendo-o ver como é parte 
integral do sucesso da empresa que ele representa, sendo inclusive 
aquele que otimiza as possíveis falhas detectadas. O cliente por sua 
vez, sente satisfação em observar que ele é, também, considerado uma 
peça importante, pois é bem “ouvido” e atendido. Afi nal, o que seria 
do mundo sem o telemarketing?  

(Fonte: Robson Costa, diretor do Grupo Encanto Telecom)

O que seria do mundo sem o telemarketing?
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Esta segunda é o décimo dia da lunação melhora as relações afetivas e facilita a solução de assuntos relacionados ao trabalho. 

A Lua fi ca fora de curso até as 08h46 desta manhã quando ingressa no signo de Leão. De manhã cedo fi camos mais reservados 

e racionais. O melhor é tomarmos uma postura realista e prática. Neste começo de semana, as pessoas tendem a estar mais 

prestativas e solícitas. Por isso, as ajudas e os conselhos racionais serão melhores recebidos. E serão de grande valia para 

resolvermos algum problema que esteja nos afl igindo emocionalmente. 
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O Sol no seu signo se acentua o 
interesse por atividades fi nanceiras. 
Tudo deve ser bem planejado, com 
todo cuidado para ser feito depois 
do aniversário e nada dar errado. 
O momento é bom para firmar 
acordos e parcerias e levar adiante 
os projetos de vida 74/774 – verde.

Use a autoconfi ança que aumenta a 
força do pensamento positivo e ajuda 
a resolver assuntos perturbadores. 
Cuidado com confusões querendo 
alterar situações que não o agradam. 
Controle a vontade de jogar tudo para 
o alto, analise, pondere e espere. 
89/989 – branco.

O começo desta semana tende a 
fortalecer suas boas intenções, o 
esforço e dedicação. Haverá um 
forte interesse pelo trabalho e 
atividades agradáveis. Interceda 
ou ajude alguém nos negócios e não 
haja por impulso ou sob a primeira 
impressão. 82/282 – amarelo.

O idealismo está no ar neste dia do 
seu astro, a Lua que transita para 
Leão desde as oito e meia da manhã. 
Muita calma ao lidar com situação 
difícil no ambiente de trabalho. O 
começo do dia com a lua fora de curso 
não é bom para viagens. Tendência 
a brigas sentimentais desde manhã. 
29/529 – cinza.

Há a tendência a imprevistos com 
a Lua fora de curso no começo 
da manhã.  Haverá proximidade 
através de gostos comuns que irão se 
realizar. As crises são superadas pela 
capacidade de comandar a pessoas 
em prol da realização de seu desejo. 
23/123 – amarelo.

Precisa resolver algo decisivo 
em relação às parcerias sociais e 
prestação de serviço no trabalho. 
As atitudes de precipitação e 
necessidade de afi rmação a qualquer 
custo geram rompimentos e afastam 
pessoas. À noite a comunicação 
fi cará mais fácil. 44/644 – verde.

Defi na prioridades na sua vida até 
o começo de abril. Muito do que 
planeja fazer pode não dar certo e 
terá que ser modifi cado. O dia leva 
a precipitação e a necessidade de 
afi rmação. Por isso, a ajuda e os 
conselhos racionais serão melhores 
recebidos. 25/225 – azul.

A Lua fora de curso depois das 
oito e meia da manhã aconselha 
a manter a rotina e não esperar 
demais dos acontecimentos. Precisa 
dedicar-se a algo constante e evitar 
algo passageiro. Dê um novo rumo 
a sua vida, fazendo as concessões 
necessárias diante de difi culdades. 
37/237 – branco.

Com Sol na casa da família há 
maior afetividade que garante bons 
momentos íntimos e no contato com 
pais, fi lhos e irmãos. Irá se aproximar 
de suas raízes e dos lugares em que 
viveu no passado. O contato com os 
amigos tende a ser muito positivo. 
21/321 – cinza.

O Sol na casa três provoca mudanças, 
viagens e lhe dá maior liberdade para 
novas conquistas. A vida pode ter 
mudanças positivas, mas também 
negativas. Neste começo de semana, 
as pessoas tendem a estar mais 
prestativas e solícitas, use isso bem 
em seu proveito. 32/232 – amarelo.

Saia da rotina divirta-se junto de 
pessoas com que tem afi nidade. 
Confl ito nas relações ainda ocorre, 
por isso relaxe e tenha compreensão 
das situações. O começo do dia leva 
a precipitação e a necessidade de 
afi rmação a qualquer custo, tome 
cuidado. 28/428 – verde.

Controle as emoções que podem 
provocar situações tensas bem cedo. 
Cuidado até as 08h46 com a Lua fora 
de curso, já que o período é estéril 
e incerto, não é hora de agir até a 
Lua entrar em Leão. Nada deve ser 
feito ao acaso, sem planejamento e 
cuidado. 36/436 – azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 26 de março de 2018. Dia de São Bráulio, São Emanuel, 
São Marciano, São Basílio, e dia do Anjo Acaiah, cuja virtude é a rea-
lidade. Hoje aniversaria o ex-pugilista e ex-campeão mundial de boxe 
Éder Jofre que completa 82 anos, o ator Cláudio Marzo que nasceu 
em 1941, a cantora e atriz Diana Ross que chega aos 74 anos, o cantor 
Steven Tyler nascido em 1948 e a atriz Juliana Paes que faz 39 anos. 

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau é astuto, determinado e ambi-
cioso, é também persuasivo e encorajador. Impulsivo, decidido e 
muito fi rme em suas opiniões. A autodisciplina o fará concentrar-se 
em metas importantes, o trabalho árduo fará com que atinja seus 
objetivos. Encara os assuntos com bastante resolução. Até a idade 
madura passa por certa inquietação e difi culdades, mas depois tudo 
melhora. Se for insistente chegará a alcançar uma boa posição na 
vida. No lado negativo erra sempre que não usa sua intuição.

Dicionário dos sonhos
BOLSA – Vazia sempre é mau presságio. Cheia, 
sabedoria e riqueza moral. Acha-la indica sorte 
no joga. Perde-la, viagem próxima. Para as 
mulheres, sonhar com bolsa é aviso de felicidade 
no amor e que seus desejos se tornarão realidade. 
Números de sorte:  20, 29, 32, 45 e 68.

Simpatias que funcionam
Viver ao lado da pessoa amada: Olha ou 
compre um cravo ainda no botão. Coloque-o 
em um copo com água e adicione uma colher 
de mel e três gotas do perfume que você mais 
gosta. Escreva, com caneta vermelha, o nome da 
amada em um papel em branco. Coloque o papel 
embaixo do copo e deixe em um local seguro. 
Observe o cravo desabrochar. Quando estiver 
feito, retire, seque o talo e, então, leve o cravo 
à pessoa amada para que ela sinta o perfume.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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CAUCASIANO

Polígonos
como os 

paralelepí-
pedos

Brinquedo
girado
com a
cintura

O fator 
imprevi-
sível por
natureza

Título 
do chefe
mafioso

Apertar
muito 

Arte mar-
cial japo-
nesa de 

autodefesa

Brinde de
postos na
época da

Copa

Letra do
símbolo da

moeda
europeia

Do
contrário
Peça para 

cavar
Círculo
onde se
joga a

capoeira

A mais
apreciada

tela de
pintura

Assassino
de Abel
(Bíblia)

República
da África

do Sul
(sigla)

O lado da
efígie, na
moeda

Navegador
do usuário
anônimo
(Web)

Múmia 
mais famo-
sa do Egi-
to Antigo

Região de
RS, SC e

PR
(abrev.)

Objeto da
salvação
religiosa

"O Estado
(?) Eu",
frase de
Luís XIV 

(?)- gra-
duação,
curso

superior

Fruto
mordido

por Branca
de Neve

Estudo da
Acústica

O indivíduo
de pele
branca 
descen-
dente de
europeus

O "a"
grego

O menor é
fevereiro

Petisco
apreciado

no cine
Cão de rua

Base social
na Índia
103, em
romanos

Acessório
do policial
Muito bom

(ant.)

Interjeição
de espanto
Unidades 
do shopping

Composi-
tor de
"Luíza"

Instrumen-
to musical
de sopro

Perspectiva escolhida
pelo autor em uma

história de
ficção

Deseja;
pretende 
Acertada;
pactuada

Reajuste baseado no
custo de vida (Econ.)
Torres de igrejas, onde

se situam os sinos 

Bário
(símbolo)

Mamífero
africano
chamado

girafa-das-
florestas

Preposição
de exceção

A 3ª letra

50, em
romanos
Fã, em
inglês

3/fan — tor. 4/alfa — capô. 5/ocapi. 10/tutancâmon.
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Nota- 
lançamento
Desde que surgiu a ideia 

de gravar um DVD, Emici-
da quis fazer um show em 
que pudesse homenagear 
artistas que são referências 
para ele. Para que Chorão 
fi zesse parte do DVD de 
alguma maneira, Emicida 
cantou “Como Tudo Deve 
Ser”, do Charlie Brown Jr. 
O DVD “10 Anos de Triun-
fo” será lançado em maio 
pela gravadora Laboratório 
Fantasma, com distribuição 
da Sony Music. Informações 
(https://smb.lnk.to/Como-
TudoDeveSer).

Reestreia
O solto teatral “Espelhos”, transcrição cênica dos 

contos homônimos O espelho, de Machado de Assis e 
Guimarães Rosa, está de volta a partir de sábado dia 
24. Serão 8 apresentações deste solo que já está em sua 
quarta temporada na capital paulista. O trabalho, que 
promove um diálogo inédito no palco entre os maiores 
escritores brasileiros, foi dirigido por Vivien Buckupo e 
rendeu ao ator  Ney Piacentini a indicação ao Prêmio 
de Melhor de 2016 pela APCA (Associação Paulista de 
Crítica de Artes).Na primeira parte, Piacentini investe-se 
de Jacobina, personagem de Machado de Assis que conta 
a amigos uma misteriosa passagem de sua juventude na 
qual enfrentou a solidão. Em seguida, o ator assume a 
fi gura criada por Guimarães Rosa que parte em busca de 
sua essência. A obra propõe uma interface entre a aguda 
percepção crítica de Machado e a poética que Rosa nos 
oferece com sua inquieta criatura. 

Serviço: Teatro da Cia do Feijão, R. Teodora Baima, 68, República. Sábados 
à 21h e domingos às 19h. Ingresso: Pague o quanto puder. Até 14/04.Ney Piacentini em “Espelhos”.

O Ballet Estatal de São Petersburgo no Gelo chega pela 
primeira vez ao Brasil. Com prestígio internacional, a 
companhia une o esplendor da dança clássica ao profi s-
sionalismo da patinação artística, fascinando, por mais de 
40 anos, públicos de todas as idades e culturas ao redor 
do mundo. No palco, eles apresentarão o espetáculo “A 
Bela Adormecida”.  

Serviço: Teatro Bradesco (Bourbon Shopping São Paulo), R. Turiassu, 2100, tel. 
3670-4100. Quinta (05/04) a sábado 08/04) às 20h. Ingressos: De R$ 150 a R$ 500.

Ballet Estatal de São Petersburgo no Gelo.

Cena da peça “O Mágico de Oz”.

O musical “O Mágico 
de Oz” chega com 
a versão 2018 no 
próximo dia 14

Recheada de recursos 
multimidia, a superpro-
dução vai levar crianças 

e famílias a um mundo de 
fantasias. No papel de Dorothy 
está a atriz mirim Bia Jordão. 
O espetáculo transporta para 
o palco a obra de Lyman Frank 
Baum, de 1900, criador de um 
dos mais populares livros es-
critos na literatura americana 
infantil. Trata-se da história de 
Dorothy e seu cãozinho Totó, 
que são levados por um terrível 
ciclone de uma fazenda no 
Kansas, nos Estados Unidos, 
até a Terra de Oz. Uma terra 
mágica e distante, além do 
arco-íris. Com diálogos e mú-
sicas cantadas em português, 
criadas especialmente para 
esta versão, o muscial é rico 
em efeitos especiais, como o 
vento produzido por ventila-
dores de grandes dimensões 
que fazem os espectadoresse 
sentirem como a menina Do-
rothy, dentro de um furacão.
Na história, Dorothyé uma 
garotinha que mora em uma 

“O Mágico de Oz”

Pa
ul

a 
C

an
te

rin
i

fazenda no Kansas, Interior dos 
EUA. Sempre ao lado de seu 
cachorrinho Totó, ela vive com 
os tios Emily e Henry. Um dia, 
um tornado leva Dorothy e Totó 
para uma terra mágica e distan-
te, além do arco-íris: a Terra de 
Oz. Em Oz, Dorothy conhece o 
Homem de Lata, o Espantalho 
e o Leão. Eles fi cam amigos 

e saem em busca do grande 
Mágico de Oz para realizar 
seus desejos e ajudar Dorothy 
a voltar para casa. E, como em 
todos os contos, neste também 
há um vilão (ou melhor, vilã): a 
Bruxa Má, que tenta impedir a 
volta para casa. A mensagem da 
história, aliás, é esta: não existe 
lugar melhor que nossa casa. 

Com Bia Jordão, Felipe Tavola-
ro, Ítalo Rodrigues, Alvinho de 
Pádua, Márcio Yáccof, Nicole 
Rosemberg, Carol Bezerra, Caio 
Viana, Titzi Oliveira e Marcos 
Antonelli, entre outros.

Serviço: Teatro Bradesco, R. Palestra 
Itália, 500 (Bourbon Shopping São Paulo). 
Sábado (14) às 15h30 e domingo (15) às 15h. 
Ingressos: de R$ 50 a R$ 150.

Patinação
Divulgação

D
iv

ul
ga

çã
o

Desfazendo sombras
Estendamos a sementeira de luz, através da dedicação ao trabalho 
com o Cristo, a fi m de que a ignorância seja dissipada nos caminhos 
humanos. Todo egoísmo não é senão inferioridade e primitivismo da 
alma que nos cabe suprimir com os recursos da educação. Por toda 
parte, encontramos egoísmo na inteligência que se retrai nas furnas 
do comodismo, receando a luta sacrifi cial pela vitória do bem; egoísmo 
na fortuna amoedada a concentrar-se nas mãos dos argentários que 
fogem à evolução; egoísmo nos que dirigem, apaixonados pela volúpia 
do poder; egoísmo nos que obedecem, recolhidos ao espinheiral da 
revolta, de onde prejudicam a ordem e a organização; egoísmo nos 
mais experientes que se entrincheiram na intolerância e egoísmo 
nos mais jovens que tudo requisitam do mundo para a entronização 
do prazer. Entretanto semelhante desequilíbrio não nasce senão da 
ignorância que arroja sobre a consciência dos homens a noite da 
cegueira. Aprendamos a conhecer-nos na condição de usufrutuários 
das possibilidades da vida onde quer que nos achemos; saibamos 
receber o tempo e a existência por empréstimo do Pai Celestial, de 
que prestaremos contas; ofereçamo-nos ao conhecimento superior; 
impregnemos o coração no entendimento fraterno, como quem sabe 
que somos uma só família no círculo da Humanidade; e, buscando no 
próximo, um irmão de nosso próprio destino, segundo os padrões de 
Jesus, nele identifi caremos a nossa melhor oportunidade de serviço, já 
que simbolicamente o próximo pode ser o degrau de nossa ascensão 
espiritual. Nessa altura de nossas experiências, a luz da compreen-
são se nos entranhará no espírito, e, então, extinto o nevoeiro da 
ignorância em torno de nossos próprios passos, o egoísmo cederá 
lugar ao amor, o amor com que nos movimentaremos na construção 
de um mundo mais elevado e mais feliz. (De “Abrigo”, de Francisco 
Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel).



INICÍO A MINHA COLUNA comentando o calote que o 
apresentador Amaury Jr levou de uma famosa loja de moveis 
planejados, que está em crise fi nanceira. Como seus produtos 
não estão saindo, e o valor do custo é grande, nem os moveis 
já pagos estão sendo entregues. Com isso não conseguiu pagar 
o cachê milionário de R$ 1.2  milhão do apresentador da Band.

A BAND POR SUA VEZ NÃO SE MANIFESTOU a res-
peito por se tratar de um contrato particular entre Amaury Jr e 
a empresa de moveis. Por outro lado a emissora está com toda 
preparação para apresentar sua grade de programação, com 
isso tomou alguns cuidados enquadrando o próprio Amaury 
Jr no novo esquema, fazendo o contrato só de um ano com o 
apresentador com direito a renovação.

SÍLVIO SANTOS AFIRMOU NO ÚLTIMO DOMINGO, 
no seu programa, que agora quer ser ator. Cansou de ser apre-
sentador e como ele é dono do seu canal (SBT) poderá ser o 
principal protagonista da próxima novela da sua emissora. Como 
o homem do Baú vem fazendo tudo o que quer e o que gosta 
no ar, não é de se duvidar que ela tenha uma participação na 
próxima novela.

A RECORD TV PODERÁ ENVIAR FÁBIO PORCHAT 

PARA A RÚSSIA durante a Copa do Mundo. A emissora de-
dicará um espaço básico em sua grade de programação para a 
cobertura dos acontecimentos, durante o maior evento esportivo 
do mundo. A falta dos direitos de transmissão não impede do 
canal fazer uma cobertura paralela.

JOEL DATENA É O NOVO CONTRATADO DA BAND. 
O anúncio da novidade foi dado por José Luiz Datena, pai do 
jornalista. Joel tem um contrato por dois anos com a emissora e 
vai substituir o pai que vai comandar um  programa domingueiro 
na Band. Aliás a grade de programação ainda não foi anunciada, 
mas deve trazer novidades.

ESQUADRÃO DA MODA, COMANDADO POR ISABEL-

LA FIORENTINA E ARLINDO GROUD, vem garantindo a 
vice-liderança isolada para o SBT com uma média de 8 pontos 
no IBOPE, em horário competitivo noturno. O programa dita 
as normas da moda e tem no público feminino a sua maior 
audiência, e tem contrato até 2019.

O EX ÁRBITRO E COMENTARISTA ARNALDO CEZAR 

COELHO, está prestes a assumir uma nova função na TV. Desta 
vez em Portugal, ele terá uma coluna na SPORTV, apesar do 
nome não pertence ao grupo Globo. Sua participação será com 
o objetivo de comentar os jogos da Copa do Mundo na Rússia.   

CONEXÃO REPÓRTER APRESENTADO POR ROBERTO 

CABRINI é hoje um dos melhores programas jornalísticos da 
TV. No SBT, sua audiência vem subindo a cada programa em 
decorrência de matérias exclusivas que são apresentadas. O 
programa é exibido ás segundas-feiras, a partir das 23h30, e já 
se consolidou na vice-liderança.

FRASE FINAL: A Educação é a mais poderosa arma pela 
qual se pode mudar o mundo. 

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

Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nélia Cristina de Santana - Contadora - CRC/BA - 019.740/O-7 “S” SP

ENGEPACK EMBALAGENS SÃO PAULO S.A
CNPJ/MF N° 59.791.962/0001-59

Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, n.º 4.389, R2 Jardim Santa Rosa, Quadra GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. São Paulo - SP, XX de março de 2018
Engepack

Balanço Patrimonial - Em milhares de reais Demostração do Resultado Exercícios
findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em milhares de reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios
findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1 Contexto operacional:
A Engepack Embalagens São Paulo S.A. (“Engepack São Paulo” ou 
“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com 
sede na cidade de Jundiaí no Estado de São Paulo, que tem como 
atividade principal a fabricação de pré-formas, garrafas plásticas 
destinadas ao mercado de bebidas carbonatadas, água mineral e óleo 
comestível, sucos, chás e outros, utilizando como principal matéria-
prima o Polietileno Tereftalato (PET). A Companhia é controlada pela 
PIN Petroquímica S.A. A emissão dessas demonstrações financeiras 
foi autorizada pela Diretoria da Companhia em 05 de março de 2018.
2 Caixa e equivalentes de caixa:
 2017 2016
  Caixa e bancos 525 206
  Aplicações financeiras
    Renda fixa 43.269 18.570
 43.794 18.776

Ativo 2017 2016
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 43.794 18.776
  Contas a receber de clientes 79.705 70.692
  Instrumentos financeiros derivativos 730
  Estoques 47.581 37.153
  Tributos e contribuições a recuperar 14.863 8.268
  Outros ativos circulantes 1.655 3.654
 188.328 138.543
Não circulante
  Aplicações financeiras 23.118 1.260
  Partes relacionadas 1.618 75.698
  Tributos e contribuições a recuperar 31.765 7.873
  Depósitos judiciais 7.826 5.875
  Outros ativos não circulantes 27 97

  Imobilizado 134.861 144.875
  Intangível 1.321 259
 200.536 235.937

Total do ativo 388.864 374.480

Passivo e patrimônio líquido 2017 2016
Circulante
  Fornecedores 54.328 43.498
  Empréstimos e financiamentos 37.523 41.639
  Instrumentos financeiros derivativos  4.682
  Salários, participações e contribuições 9.549 4.661
  Impostos, taxas e contribuições 1.881 1.969
  Notas de crédito a pagar 1.182 3.732
  Adiantamento de clientes 6.837 1.451
  Outros passivos 572 433
 111.872 102.065
Não circulante
  Empréstimos e financiamentos 101.710 88.625
  Impostos diferidos 1.140 1.429
  Provisão para contingências 6.557 3.971
 109.407 94.025
Patrimônio líquido
  Capital social 69.574 98.903
  Ajuste de avaliação patrimonial 2.213 2.774
  Reservas de lucros 95.798 76.713
  Total do patrimônio líquido 167.585 178.390

Total do passivo e patrimônio líquido 388.864 374.480

 2017 2016
  (Reapre-
Operações continuadas  sentado)
  Receita líquida de vendas de produtos e serviços 441.639 387.033
  Custo dos produtos e serviços vendidos (358.995) (323.114)
Lucro bruto 82.644 63.919
Receitas (despesas) operacionais
  Com vendas (24.941) (20.587)
  Gerais e administrativas (23.264) (21.183)
  Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (16.900) 7.834
Lucro operacional 17.539 29.983
  Resultado financeiro, líquido (15.055) 9.874
Lucro antes do imposto de renda e da
  contribuição social 2.484 39.857
  Imposto de renda e contribuição social - diferidos 16.739 181
Lucro líquido do exercício 19.223 40.038
  Resultado por ação das operações continuadas
    atribuível aos acionistas no final do exercício
      (expresso em R$ por lote de mil ações) 0,00023 0,00047

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Reservas de lucros
   Reserva de Ajuste de Lucros Total do
 Capital Reserva incentivos avaliação (prejuízos) patrimônio
 social legal fiscais patrimonial acumulados líquido
Em 1° de janeiro de 2016 162.903 1.531 34.793 3.125  202.352
  Lucro líquido do exercício     40.038 40.038
  Realização de reservas de reavaliação    (351) 351
  Constituição de reserva legal  2.002   (2.002)
  Constituição de reserva de incentivos fiscais   38.387  (38.387)
  Contribuições e distribuições aos acionistas:
    Redução de capital (64.000)     (64.000)
Em 31 de dezembro de 2016 98.903 3.533 73.180 2.774  178.390
  Lucro líquido do exercício     19.223 19.223
  Lucro líquido do exercício - absorção resultado incorporadas     (699) (699)
  Realização de reservas de reavaliação    (561) 561
  Constituição de reserva legal  926   (926)
  Constituição de reserva de incentivos fiscais   18.159  (18.159)
  Transações com acionistas:
    Redução de capital por incorporação reversa (29.329)     (29.329)
 (29.329) 926 18.159 (561)  (10.805)
Em 31 de dezembro de 2017 69.574 4.459 91.339 2.213  167.585

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 2017 2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda
  e da contribuição social 2.484 39.857
Ajustes para reconciliação do lucro
  Depreciação e amortização 24.086 21.961
  (Reversões) provisões de perdas em ativos (326) 1.869
  Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas (376) (11.243)
  Perda com ativo imobilizado baixado 1.153 7.091
  Despesa constituição de tributos passivos (PERT) 16.451
  Variação nos ativos e passivos:
    Contas a receber de clientes (9.492) (2.724)
    Estoques (11.257) 3.584
    Tributos e contribuições a recuperar 3.324 134
    Outras contas a receber 2.764 (1.181)
    Tributos a recolher 3.625 (1.694)
    Fornecedores 10.585 (18.037)
    Salários e encargos sociais 4.082 (2.419)
    Outros passivos 3.239 (3.307)
Caixa gerado nas operações 50.342 33.891
  Impostos pagos (4.098)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 46.244 33.891
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
  Adições ao imobilizado e intangível (15.062) (30.465)
  Resgate de aplicações financeiras 1.360
Caixa líquido aplicado nas atividades
  de investimentos (13.702) (30.465)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
  Dívida de curto e longo prazo, líquida
    Captações 15.809 38.184
    Pagamento principal (41.441) (42.691)
    Pagamento juros (6.456) (7.808)
  Partes relacionadas - Mútuo
    Captações 11.188 57.480
    Recebimento (Pagamento) principal (5.624) (11.007)
  Redução de capital  (64.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades
  de financiamentos (26.523) (29.842)

Geração (aplicação) de caixa e equivalentes 6.019 (26.416)
  Representado por
    Aumento de caixa resultante de incorporação 18.999
    Caixa e equivalentes no início do exercício 18.776 45.192
    Caixa e equivalentes no final do exercício 43.794 18.776
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes 6.019 (26.416)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

3 Empréstimos e financiamentos:
Descrição 2017 2016
Operações indexadas em US$ (Pré) 101.078 121.430
Operações indexadas em EUR$ (Pré) 4.422 4.464
Operações indexadas em R$ (Pré/TJLP/CDI) 33.733 4.369
 139.233 130.264
(-) Passivo circulante (37.523) (41.639)
Passivo não circulante 101.710 88.625
4 Patrimônio líquido: Capital social subscrito e integralizado: O capital 
social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2017 é de R$ 
69.574 (31 de dezembro de 2016 - R$ 98.903) e está representado por 
85.175.477.985 ações ordinárias e preferenciais. 5 Parecer dos auditores 
e publicações: As demonstrações financeiras estão sendo publicadas 
em XX de março de 2018. As demonstrações financeiras, acompanhadas 
do parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, estão 
disponíveis na sede da Companhia.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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COMPENSAR HORA EXTRA NO BANCO DE HORAS
No banco de horas, ocorrendo horas extras e essas compensadas dentro 
o mês devo compensar hora por hora, ou devemos compensar a hora 
mais o adicional de horas extras? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM A REFORMA TRABALHISTA, NÃO MUDOU O PRAZO DE 
READMISSÃO, SOMENTE NO CONTRATO COMO INTERMITENTE, 
DEVE SER DE 18 MESES?

Informamos que não houve alteração para prazo de readmissão de 
empregados, exceto a readmissão de empregado dispensado sem 
justa causa, cujo novo contrato seria como trabalhador intermi-
tente, no qual somente poderá ocorrer após transcorrer um período 
de 18 meses, contados da data da demissão, conforme art. 452-G 
da CLT, incluído pela MP nº 808/2017.

CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO
Quando o funcionário se encontra preso, a empresa pode fazer a rescisão do 
contrato de trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

LIMITES DE CONTRATAÇÃO
Qual é limite do contrato de experiência pela CLT e qual o limite do tem-
porário? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTAGIÁRIO EM ATIVIDADES EXTERNAS
Estagiários podem efetuar atividades como serviços bancários externos, 
além de outras atividades administrativas de sua área? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DE HORAS EXTRAS
Qual é a forma correta para se calcular as horas extras dos comissio-
nados puros e dos comissionados mistos, favor montar exemplos? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® MARÇO/ 18
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

1ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000085-23.2015. 
8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, 
Dr. Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CONSÓRCIO TRÓLEBUS 
ARICANDUVA LTDA, CNPJ 05.065.744/0001-08, na pessoa de seu sócio WAGNER DE ALMEIDA 
VIEIRA, CPF. 033.246.737-63, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
VRG - LINHAS AÉREAS S/A (VARIG), objetivando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 
59.832,30, referente a dívida trabalhista proveniente do processo 0125200-64.2006.5.02.0086, que 
tramitou perante a 86ª Vara do Trabalho de São Paulo. Encontrando-se a requerida 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 úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

TUBOPEÇAS Indústria e Comércio S.A. - CNPJ 46.296.018/0001-83  -  NIRE 35.3.0037359.6 - Convocação - Assembleia
Geral Ordinária. Ficam os acionistas convocados para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social na Rua
Alzira Maruyama, 367, Vila Nova York, São Paulo - SP, às 10:00 horas do dia 23 de Abril de 2.018, para deliberarem sobre as
demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2.017 e eleger a diretoria e conselho fiscal e fixar seus honorá-
rios. São Paulo, 21 de Março de 2.018. Luiz Carlos Golin - Diretor Presidente.

PRIME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA. Torna Público que solicitou
junto a Secretaria de Gestão Ambiental a Licença Prévia e de Instalação p/ Fabricação
de móveis com predominância em madeira, localizada à Rua Agostinho Campi, nº 60 -
Planalto - SBCampo - SP - CEP: 09895-020.

Jack Findaro, diretor da 
Visa Franchise, consultoria 
americana especializada 

em investimentos de estrangei-
ros nos Estados Unidos, elabo-
rou um guia para empresários 
que desejam realizar empreen-
dimentos internacionais:
 1. Obtenção do visto - A 

primeira questão é decidir 
qual tipo de visto é o mais 
adequado para atuação 
nos EUA. Entre os mais 
comuns:

tidores com cidadania de 
países que têm tratados 
de comércio com os 
Estados Unidos, como 
Itália, Argentina, Ale-
manha e Espanha, sejam 
admitidos nos EUA ao 
investirem em negócios 
americanos. É necessário 
investir ao menos cerca 
de $ 150 mil; 

o Green Card, ou seja, a 
residência permanente 
nos Estados Unidos, com 
investimentos médios de 
$ 500 mil a $ 1 milhão;

Trabalhar na sua área de formação 
e ganhar bem pode parecer um sonho 
distante, mas é realidade. Em vários seto-
res, as contratações de profi ssionais com 
excelentes médias salariais têm crescido 
no início de 2018. O cenário é um bom 

retração. Entre as funções de destaque 
está a de Engenheiro Civil, cujo salário 
médio fi ca acima dos R$ 10 mil/mês.

A informação é do Banco Nacional de 
Empregos (BNE), que realizou um le-
vantamento com base em todas as vagas 
anunciadas no site durante o primeiro 
bimestre deste ano. O BNE analisou as 
faixas salariais dos anúncios desse perío-
do em todas as regiões do Brasil.

Além da Engenharia Civil, a área de 
desenvolvimento em TI também está 
entre aquelas que pagam melhor. Parte 
disso deve-se à digitalização de inúmeros 
processos e atividades nos mais diversos 
segmentos da economia, da indústria ao 
de serviços. Para a função de Desenvol-

Quatro passos para abertura de 
franquia nos Estados Unidos

Abrir o próprio negócio e ir para o exterior é um desejo recorrente de muitos brasileiros. Mas, como realizar?

esta jornada deve ter um 
aconselhamento jurídico, 

profi ssionais experientes 
no cenário local. Enten-
der as leis tributárias para 
planejar e implementar 
estratégias fi scais efi cien-
tes antes de uma mudança 
defi nitiva para o país pode 
resultar em uma economia 
signifi cativa de impostos e 

nio.
É preciso que os empresários 

e consultores tenham tempo o 
sufi ciente para analisar um con-
junto completo de estratégias 
e suas consequências, a fi m de 
uma mudança de país segura 
e rentável.
 4. Estudo do idioma - O 

conhecimento do inglês 
também é importante. Caso 
o investidor opte por um 
modelo de franquia, ele não 
precisará necessariamente 
deste idioma, mas a equipe 
de gerenciamento de seu 
negócio sim.

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

país - Após decidir qual 
melhor forma de ingresso, 
é importante compreender 
o cenário americano. Isto 
completa o planejamento 
e a implementação de ne-
gócios que vão de encontro 
com o que os indicativos 

tam.
Posso afirmar que, dife-

rentemente do Brasil, as 
franquias americanas repre-
sentam uma forma segura 
de empreender nos Estados 
Unidos. Atualmente, o país 
tem mais de 5 mil marcas de 
franquia, com 750 mil esta-

belecimentos nos Estados 
Unidos.

Até 2016, o segmento de 
franquias movimentou, direta 
ou indiretamente, US$ 2,3 
trilhões. As possibilidades de 
investimento são inúmeras, mas 
alguns segmentos se destacam 
nas preferências dos brasilei-
ros: indústrias de beleza, de 
fitness, mercado de gestão 
de propriedade, indústria de 
sobremesas congeladas e indús-
trias de limpeza. Os investimen-
tos iniciais variam entre US$ 
80.000 e US$ 286.000, conforme 
a área e indústria selecionada.
 3. Consultoria jurídica, tribu-
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acima de R$ 6 mil
novas regras. A função de Contador 
tem a segunda maior faixa salarial, com 
média de R$ 7.633. O aquecimento do 
setor comercial também é notável e por 
consequência as vagas de Gerente de 
Vendas passam a oferecer salários mais 
atrativos, acima de R$7 mil. 

Coordenador de Operação é outra fun-
ção que tem bons salários, em torno de 
R$ 6.100. São profi ssionais responsáveis 
pelas áreas de logística e manutenção, 
essenciais para o bom funcionamento 
dos negócios, da produção à entrega. 
As cinco profi ssões com vagas de maior 
média salarial anunciadas no BNE no 
primeiro bimestre de 2018 são:

1. Engenheiro Civil - R$10.351
2. Contador - R$7.633
3. Gerente de Vendas - R$7.566
4. Coordenador de Operações - R$6.100
5. Desenvolvedor - R$6.083

Fonte e mais informações: (www.bne.
com.br).
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vedor, o salário médio anunciado é de R$ 
6.083.

A implantação do eSocial no início deste 
ano também mudou os processos de ges-
tão nas empresas. Com a necessidade de 
adequar-se às exigências da plataforma, 
a área contábil tem buscado profi ssionais 
cada vez mais capacitados, atentos às 
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Thomas Nelson Brasil – O livro mais lido 
no mundo, recebe uma roupagem impressa 
diferente. Milhões de dólares foram investi-
dos numa nova confecção de fonte para sua 

impressão, que propiciará uma leitura menos cansativa 
– Bíblia Leitura Perfeita - . Há dentre as boas novidades, 
uma que merece destaque: espaço livre para o leitor 
inserir seus comentários, sem aviltar o texto impresso. 
Capas em duas opções de cores, com material resistente 
e fi níssimo acabamento.

Bíblia Sagrada:
Nova versão internacional

Dante Gallian – Martin Claret – Ima-
ginem um laboratório de leitura, no qual as 
pessoas vidradas em leitura, ou não, poderão 
enfronhar-se nos meandros dos livros, os mais 
diversos possíveis. Essa é a grande “sacada” 

desse emérito e internacionalmente laureado professor. 
Faz com letras o que muitos sentem com a música. O 
livro quando lido, servirá de instrumento, sem “forçar a 
barra”, para um introspecção interpretativa da obra e de 
“liberação” do leitor para transcendências e consequente 
“cura” de algum mal intrínseco. Gostosamente factível!

A Literatura como Remédio: 
Os clássicos e a saúde da alma

Janaina Rico – Rico Produções Artís-
ticas – A escritora e também editora, lançou 
verdadeiro manual de boas práticas, para 
que novos autores possam levar seus sonhos 
adiante. Claro que autores experientes, nele 

poderão encontrar conselhos aproveitáveis. Fácil e ao 
mesmo tempo conclusivo. Útil!

100 Dicas para Novos Autores
(e outros nem tão jovens assim)

Evanize Sydow e Marilda Ferri – Ex-
pressão Popular – Um homem de vida abso-
lutamente ilibada e, totalmente dedicada aos 
pobres e oprimidos. Não trata-se de uma mera 

fi gura de retórica. Nos idos da ditadura militar, era uma 
voz que clamava justiça e era talvez a única, respeitada 
pelo poder vigente à época. Seus feitos foram de tamanha 
grandeza e profundidade, que por mais que seja homena-
geado, jamais far-se-á devida justiça. Personalidade forte, 
caloroso, com senso de plena realidade social. Deve ser 
lido por quem o conheceu e, principalmente pelo jovens, 
para receberem um exemplo inestimável de calor humano, 
fi rmeza e bondade. Digna e necessária homenagem!

Dom Paulo: Um homem amado 
e perseguido

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

“A carne do peixe está 
entre as mais sau-
dáveis e, por isso, o 

consumo desse alimento de-
veria ser mais frequente e não 
se restringir a determinadas 
épocas do ano” salienta. No 
entanto, os pescados, assim 
como outros alimentos de ori-
gem animal, podem transmitir 
zoonoses, ou seja, doenças que 
são passadas dos animais para 
os seres humanos. 

Por essa razão, o seu manejo 
exige cuidados especiais antes 
de chegar à mesa do consumidor. 
Como os microorganismos pre-
sentes nos pescados se prolife-
ram rapidamente, a atenção deve 
ser redobrada na conservação e 
exposição desse tipo de produto 
em mercados e feiras, bem como 
no armazenamento do peixe em 
casa antes do preparo.

Para que as pessoas tenham 
acesso a um alimento de qua-
lidade, é fundamental a parti-
cipação do médico-veterinário 
em todas as etapas da cadeia 
produtiva do pescado, da pro-
dução à comercialização. “O 
pescado, por ser um alimento 
rico em proteínas nobres, preci-
sa ser manipulado corretamen-
te, porque pode deteriorar com 

O seu manejo exige cuidados especiais

antes de chegar à mesa do consumidor.

Consumidores devem fi car atentos 
ao comprar pescados para a Páscoa
O pescado contribui para uma alimentação equilibrada, já que os peixes são ricos em nutrientes e 
importantes fontes de proteína, conforme explica o médico-veterinário Ricardo Calil, do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do Estado (CRMV-SP)
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xe. Ao soltar o dedo deve haver 
um retorno rápido da muscula-
tura. Outra questão importante 
é a conservação do produto. “No 
caso do peixe fresco, a tempe-
ratura deverá estar próxima 
de zero (0°C) e, no caso do 
alimento congelado, a dezoito 
graus negativos (-18°C), para 
que a durabilidade seja a maior 
possível e o peixe mantenha as 
suas propriedades nutricionais” 
orienta o médico-veterinário.

Ricardo Calil recomenda que 
os moluscos, como ostras e 
mariscos, assim como os crus-
táceos, entre eles siris e caran-
guejos, sejam comercializados 
vivos para a maior segurança do 
consumidor. Para quem for con-
sumir o alimento cru, o ideal é 
que o pescado passe antes pelo 
processo de congelamento, a 
fi m de inativar os parasitas e 
evitar o risco de contaminação. 
A preocupação com a qualidade 
do peixe que será consumido 
refl ete diretamente na saúde 
da população e, de acordo 
com Calil, garantir a segurança 
alimentar das pessoas também 
é papel do médico-veterinário.

Fonte e mais informações: 
(crmvsp.gov.br).

mais facilidade do que outras 
carnes”, reforça Calil.

Para evitar consumir alimen-
tos que causem danos à saúde, 
uma dica é verifi car se o peixe 
foi devidamente inspecionado. 
Essa informação consta no 
rótulo do produto. “A inspeção 
garante que o pescado passou 
por um corpo técnico capaz 
de identifi car possíveis proble-
mas”, esclarece Calil. Além da 
inspeção, que é feita por órgãos 
ofi ciais ou pelo próprio setor de 
qualidade da empresa, o consu-
midor também deve fazer a sua 
parte e fi car atento ao produto 

que está adquirindo.
Para quem aprecia o pescado 

fresco, Calil explica que algu-
mas características visuais são 
importantes e fáceis de obser-
var. Nos peixes considerados 
adequados para o consumo, as 
escamas e nadadeiras devem 
estar bem aderidas ao corpo, 
as guelras devem ser rosadas 
ou avermelhadas, os olhos sa-
lientes e com o líquido interno 
transparente, assim como a cor 
e o odor devem ser caracterís-
ticos da espécie.

O consumidor também pode 
fazer um teste rápido de rigidez, 

Dados do Ministério da Saúde 
mostram que um em cada cinco 
brasileiros está acima do peso 
saudável. Ainda mais: a obesi-
dade aumenta com o avanço 
da idade e é bastante alta entre 
adultos de 25 a 44 anos. Além 
de doenças como hipertensão 
e diabetes, a obesidade tem 
um impacto signifi cativo nas 
doenças que afetam os joelhos, 
principalmente a condromalá-
cia patelar, comprometendo a 
qualidade de vida de milhares 
de pessoas. 

Estudo divulgado no jornal da Associação 
Canadense de Radiologistas estabeleceu 
uma clara relação, a partir de exames de 
ressonância magnética, entre a gordura 
subcutânea do joelho e a presença, às 
vezes em estágio avançado, de condro-
malácia patelar. De acordo com o médico 
ortopedista Riccardo Gobbi, especialista 
em cirurgia dos joelhos, condromalácia 
patelar é uma alteração na cartilagem que 
reveste a patela (parte anterior do joelho, 
antes chamada de rótula). 

“Essa disfunção acompanhada por de-
generação da cartilagem é causa de muita 
dor e desconforto. Conhecida também 
como ‘síndrome da dor patelofemoral’, a 
condromalácia patelar piora com o aumento 
da pressão entre a patela e o fêmur. Sendo 
assim, não só a obesidade é uma causa 
importante, mas situações que envolvem 
repetição de movimentos agravam o proble-
ma. Ao subir uma escada, por exemplo, essa 
pressão atinge três vezes o peso do corpo”. 

Aumento da obesidade
impacta joelho dos brasileiros

O especialista diz ainda que 
o tratamento de condroma-
lácia patelar envolve desde 
a correção da sobrecarga e 
defi ciências musculares, uso 
de medicamentos anti-infl a-
matórios e, para a cartilagem, 
mais recentemente começou 
a ser indicado o uso de PST – 
Pulsed Signal Therapy. “Nosso 
Grupo de Joelho do Instituto de 
Ortopedia e Traumatologia do 
Hospital das Clínicas da FMUSP 
empreendeu um estudo sobre 
o uso da Terapia de Sinais Pul-

sáteis no tratamento da condromalácia 
patelar. Avaliamos e acompanhamos 25 
pacientes, sendo que 17 joelhos receberam 
tratamento placebo e 24 joelhos seguiram 
o protocolo da PST, que prevê aplicações 
diárias durante nove dias. 

O tratamento não é invasivo nem pro-
voca dor ou desconforto nos pacientes. 
Aqueles tratados com PST apresentaram 
melhora da dor e dos testes funcionais 
após o tratamento – que foi progressiva e 
se manteve por um período de até um ano 
depois de terminadas as sessões. A partir 
dessa evidência, passamos a incluir a PST 
como opção de tratamento por ser uma 
excelente alternativa não só para atletas e 
esportistas que, de modo geral, costumam 
‘castigar’ os joelhos, como também para 
pessoas que estão envelhecendo acima 
do peso”. 

Fonte: Dr. Riccardo Gobbi, médico orto-
pedista especialista em cirurgia do joelho 
(http://www.cartilife.com/projects/).
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Gobbi afi rma que o diagnóstico correto 
dos fatores relacionados à condromalácia 
patelar ou síndrome patelofemoral não é 
simples e demanda muito conhecimento 
por parte dos ortopedistas. Além de avaliar 
o paciente clinicamente, dando atenção às 
suas queixas e checando que tipo de uso ele 
faz dos joelhos, exames de imagem devem 
ser requisitados para avaliar a infl amação, 
alterações anatômicas e a área degenerada. 

“De todo modo, a condromalácia pate-
lar é mais frequente em obesos, atletas e 
mulheres – por razões diferentes. Tendo 
já explicado por que obesos e atletas são 
mais propensos a desencadear a doença, 
vale ressaltar que no caso das mulheres está 
muito relacionada à sua anatomia. Como a 
pelve é mais larga que a dos homens, ge-
ralmente seus joelhos são mais projetados 
para dentro, formando um X. Isso altera 
o encaixe da articulação patelofemoral e 
gera uma sobrecarga relevante na região 
lateral da articulação”. 

Cerca de 200 mil brasileiros 
sofrem da doença de Parkinson. 
No mundo, 1% da população 
mundial padece da enfermida-
de, que é progressiva, neurode-
generativa e afeta várias partes 
do corpo, mas atinge com mais 
intensidade as áreas do cérebro 
que controlam os movimentos 
voluntários, gerando difi culda-
des na execução das atividades 
rotineiras, como caminhar e 
segurar objetos. 

Para esclarecer e informar 
a população sobre a doença, 
em 1988 a OMS instituiu 11 de 
abril como o Dia Mundial de 
Conscientização da Doença 
de Parkinson, nome dado em 
homenagem ao médico que 
descreveu o mal, em 1817, 
James Parkinson. “A data tem 
grande importância para a 
compreensão da enfermidade”, 
destaca o neurologista Marcus 
Vinicius Della Coletta, Secretá-
rio do Departamento Científi co 
de Transtornos do Movimento 
da Academia Brasileira de 
Neurologia (ABN).

Ele explica que os sintomas 
mais evidentes são os motores, 
como tremor de repouso, lenti-
dão dos movimentos, desequi-
líbrio e maior rigidez muscular. 
Segundo o médico, é vital o 
início do tratamento assim que 
surgem os primeiros sintomas, 
pois o controle da doença pre-
serva a qualidade de vida do 
paciente. “O diagnóstico deve 

Doença de
Parkinson, degenerativa 

e progressiva

ser feito por um neurologista 
e é basicamente clínico, faz-
se analisando os sintomas, as 
formas de evolução, a história 
de outras doenças associadas 
e o histórico familiar”, afi rma 
o médico.

Doentes de Parkinson sofrem 
uma degeneração na região do 
cérebro chamada Substância 
Negra, que causa defi ciência na 
dopamina (neurotransmissor 
que controla os movimentos 
fi nos e coordenados das pes-
soas). O neurologista explica 
ainda que os pacientes preci-
sam entender que a Doença de 
Parkinson é uma enfermidade 
crônica e que eles necessitarão 
de tratamento constante.

“Os portadores da doença não 
devem nunca abandonar os cui-
dados e orientações médicas”, 
destaca. Ele também ressalta a 
importância de terapias como 
fonoaudiologia, fi sioterapia e 
terapia ocupacional n o controle 
da doença. “O Parkinson não 
tem cura, mas pode ser contro-
lado”, conclui Marcus (ABN).
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Muitas pessoas não sabem, 
mas cuidar da saúde bucal é 
essencial para ter uma vida 
saudável, já que a boca é 
responsável por funções que 
afetam o funcionamento de 
todo o organismo, além de 
estar conectada a diversos 
órgãos do corpo humano.

Pensando nisso - e apro-
veitando a data em que se 
comemora o Dia Mundial 
da Saúde Bucal - Isabella 
Mendes, dentista e parceira 
da GUM®, marca mais ino-
vadora de cuidados bucais 
no Brasil, dá algumas dicas 
sobre como manter a saúde 
bucal em dia. Segundo ela, 
além de visitar o dentista re-
gularmente, existem outros 
diversos hábitos que podem 
ser incorporados à rotina 
de quem busca uma melhor 
higiene bucal.  
 1) Invista na limpeza in-

terdental – Limpar o 
espaço entre os dentes 
com produtos específi -
cos é fundamental para 
quem busca uma rotina 
mais saudável, pois são 
lugares de difícil alcan-
ce para escovas regu-
lares, o que facilita o 
surgimento de placas e 

Quatro dicas para manter a saúde bucal em dia
em uma rotina de cui-
dados bucais. “A língua 
auxilia na mastigação 
dos alimentos e, por 
isso, concentra certa 
quantidade de detri-
tos, além de bactérias 
que podem causar 
mau hálito”, comenta 
a dentista.

 4) Tenha al imentação 
balanceada - Não é 
segredo para ninguém 
que doces e guloseimas 
em geral não fazem bem 
aos dentes, causando 
cáries, que são incômo-
das e, se permanentes, 
tornam-se difíceis de 
tratar. “Nossa reco-
mendação profi ssional 
é que os pacientes se 
acostumem a substituir 
alimentos com muito 
açúcar por outros ri-
cos em fi bras, além de 
frutas, verduras e legu-
mes. Assim, é possível 
garantir não só uma 
saúde bucal de qualida-
de, como também uma 
vida mais saudável e 
equilibrada”, fi naliza a 
especialista.

Fonte e mais informaçõies: 
(www.latam.gumbrand.com)

de infl amação gengival. 
“As gengivas são impor-
tantes para suportar 
e nutrir os dentes, ou 
seja, qualquer doença 
na região compromete 
a arcada dentária, o 
maxilar e a mastiga-
ção, além de refl etir no 
bom funcionamento do 
corpo humano”, explica 
Isabella.

 2) Escove os dentes três 
vezes por dia – Reali-
zar a escovação dental 
regular é a base para 
uma boa saúde bucal. 
“O ideal é escovar os 

dentes durante dois 
minutos, três vezes por 
dia, com uma escova 
macia e de cabeça ar-
redondada, que seja 
capaz de remover a 
placa e não machucar 
os dentes e gengivas”, 
explica Isabella. Para 
esta dica, a profi ssional 
orienta ter sempre um 
kit de cuidados bucais 
à mão, pronto para ser 
usado a qualquer hora 
do dia.

 3) Higienize a língua – A 
limpeza do órgão é 
igualmente importante 


